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PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO BRASILEIRA

No dia 19 de outubro de 1998, o papa João Paulo I I  
canonizou E d ith  Stein, uma C arm elita Descalça, Como m i
lhares de judeus e outros tantos não-judeus, ela teve a cora
gem de se opor ao sistema nazista e fo i m orta num campo de 

■ concentração.
Não fo i fácil levar até o fina l o processo de canonização 

dessa nobre filh a  de Israel. Foram m uitas as dificuldades en
frentadas, especáalmente por causa de sua descendência juda i
ca. Para a comunidade judaica, a atitude da Igreja de canonizar 
E d ith  Stein pareceu fa lta  de respeito com os m ilhares de judeus 
que perderam a vida naquele oceano de ódio contra uma raça, 
e não contra a religião judaica. Mas na verdade o problema foi 
outro. H itle r m uitas vezes manifestou seu ódio pelos princípios 
religiosos que representavam uma ameaça à sua ideologia de 
exterm ínio. Todo extermínio e genocídio é contra Deus e g rita  
contra o bem mais sagrado: a vida humana.

Por esse m otivo E d ith  Stein fo i proclamada m á rtir: ela 
derram ou seu sangue por amor a C risto, amor plenamente 
assumido com sua adesão ao cristianism o e to ta l solidarieda
de para com seu povo,

Essa m ulher corajosa não hesitou ao escrever para o 
papa Pio X II aconselhando-o a escrever uma carta condenan
do o sistem a iníquo do nazismo. Sua carta é um sina l vivo 
que irá  recordar a humanidade de que o genocídio nunca 
m ais deve acontecer.

No discurso de canonização, João Paulo I I  destacou que 
a morte de E d ith  Stein deve ser vista como um g rito  de a le rta



para que a humanidade não se esqueça jam ais das atrocida
des cometidas. Sempre que celebrarmos a festa desta santa 
nos lembraremos do grande holocausto.

A tra je tó ria  da vida dessa filósofa é bastante dram ática 
e questionadora. Encontramos na vida de E d ith  um desejo 
imenso de buscar a verdade, mesmo que demore a encontra
da. Para ela o im portante é jam ais desanimar na busca sin
cera e autêntica. A  verdade se deixa encontrar por aqueles 
que a procuram  com coração sincero: “Por m uito tempo m i
nha única oração fo i a busca da verdade” . E la encontrou a 
verdade plena e to ta l que é C risto quando deixou-se envolver 
pelo amor da Cruz. A mesma cruz que outrora havia conside
rado como algo de te rríve l e incompreensível, depois, v ista  à 
luz da ressurreição, será lum inosa e libertadora.

E d ith  Stein não é uma teóloga no sentido técnico. E la é, 
sim, uma filósofa que soube buscar na fenomenologia de 
Husserl o que a a judaria a compreender o pensamento con
temporâneo. Tenta le r a fenomenologia à luz de Santo Tomás 
de Aquino e percebe que é possível dar um passo à frente, 
tendo a certeza de que a fenomenologia nunca poderá aplicar- 
se às guerras, à destruição e à morte.

E la entra  para o Carmelo aos 43 anos, cheia de esperan
ça e de vida. Para ela a opção por C risto e pelo Carmelo nâo 
são fugas, mas um encontro consigo mesma e com seu ideal. 
Soube dizer não à proposta de fu g ir do nazismo para um país 
qualquer da Am érica L a tin a  e v ive r no anonim ato, podendo 
assim dar continuidade à sua pesquisa filosófica, pois não era 
m ulher capaz de se esconder debaixo do anonim ato, queria 
agir à luz do dia.

E la não adm itia que uma pessoa pudesse recorrer ao 
subterfúgio para e v ita r o sofrim ento. Com essas mesmas 
convicções assume sua ra iz judaica e sai do Carmelo para a 
m orte. Com coragem, diz para sua irm ã Rosa, que também é 
ievada para o campo de concentração: “Vamos para o nosso 
povo”. Dessa form a, a solidariedade em E d ith  S tein faz-se 
teologia e caridade.

Era 1942 celcbrava-se o IV  centenário do nascimento de 
São João da Cruz. O P rovincial dos Carm elitas Descalços 
pediu a E d ith  que elaborasse um estudo sobre esse m ístico

espanhol, para poder celebrar o acontecimento de form a mais 
digna. E la aceitou o desafio. Era grande admiradora de São 
João da Cruz e identificava-se com ele, visto que, quando entrou 
para o Carmelo assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. 
Com empenho, põe-se a estudar as obras do prim eiro colabora
dor de Santa Teresa na fundação do Carmelo Descalço.

Os textos do santo eram fortes e pesados, prm cipalm ente 
para aqueles que não tinham  iniciação na linguagem  filosó
fica e teológica. Desse estudo nasceu uma obra de peso: 
ciência da Cruz.

E d ith  faz da cruz não uma simples experiência, mas, 
sim , uma ciência, que como ta l deve ser vivida e estudada. 
Somente a constante experiência do sofrim ento e da cruz pode 
dar explicação e va lor ao m istério salvifico da cruz de Jesus.

No liv ro  A ciência da Cruz, ela faz uma longa e destemi
da reflexão sobre os vários aspectos da m ística de São João 
da Cruz. Toda essa experiência de estudo levou-a a uma pro
funda identificação com. a cruz de Jesus. Como manifestação 
externa carregava consigo, debaixo do hábito carm elitano, 
uma cruz. A  ciência da cruz torna-se necessária para que 
possamos superar a dor e não nos deixemos esmagar sob o 
peso do sofrim ento.

O liv ro  é incom pleto porque o nazismo não lhe  deu tem 
po para term iná-lo. Mas isso pode ser visto como sina l, que 
nos induz a lê-lo com olhos diferentes: a ciência da cruz, 
enquanto vivemos na te rra , será sempre incom pleta.

Que o exemplo de vida e o m artírio  de E d ith  Stein sejam 
uma ponte ecumênica entre todos os homens e m ulheres de 
boa vontade que buscam a verdade como caminho da plena 
felicidade.

“A verdade vos lib e rta rá ,”

F rei Patrício Sc ia d in i, OCD



PREFÁCIO A 1? EDIÇÃO ALEMÃ

As páginas que se seguem representam uma tentativa 
de compreender são João da Cruz na unidade da sua perso
nalidade, ta l como se manifesta em sua vida e obra. Esta 
conceituação é orientada por um prism a que fa c ilita  a emer
gência dessa unidade. Não se tra ta , por conseguinte, de 
apresentar uma biografia  ou uma descrição doutrinária  com
pleta. Os fatos de sua vida, bem como seus escritos, hão 
de ser consultados para chegarmos exatamente a essa uni
dade. Os depoimentos serão citados literalm ente e, em se
guida, interpretados. A interpretação, por sua vez, testemu
nha o que a autora ju lga te r compreendido das leis que re
gem a existência e a vida espiritua l, após prolongados es
tudos sobre o assunto. Isso vale, sobretudo, no que respei
ta ao Espírito, à Fée à Contemplação, tratados em diversos 
lugares, como por exemplo em “A alm a no reino do espírito  
e dos espíritos” . O que aí é d ito  sobre o “ eu, a liberdade e 
a pessoa”  não provém dos escritos do Pai. Nestes encontra
mos apenas alguns indícios. Ora, tra ta r desses assuntos não 
fo i sua intenção, nem corresponde a seu modo de pensar. 
A elaboração de uma filo so fia  da pessoa, da qual há somen
te indícios em trechos indicados, constitu i tarefa da moder
na filosofia .

Quanto aos depoimentos, valeram-nos como orientação 
as obras de Pe. Bruno de Jesus M aria (S aint Jean de la 
Paris, 1929; e Vie d'am our de saint Jean de la C roix, Paris, 
1936), bem como as de Jean Baruzi (Saint Jean de la C roix 
et le problème de l'experience , Paris, 1931). A obra
de Baruzi nos fo i um precioso estím ulo ao trabalho, embo
ra pouco citada. Não é possível u tilizar-se de suas opiniões 
sem avaliá-las mais defcidamente, e ta l propósito escapa à 
finalidade do presente estudo. Quem conhecer as obras de 
Baruzi identificará facilm ente sua influência e os pontos
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suscetíveis de critica . Devemos reconhecer-lhe o m érito  ine
gável do zelo na descoberta e aproveitamento das fontes. 
Entre as questões duvidosas, está sua opinião de que, das 
duas redações manuscritas em que se nos apresentam o 
Cântico esp iritua l e a Chama viva de amor, as posteriores 
sejam, m uito provavelmente, apócrifas. Baruzi ó também 
de opinião de que provavelmente tenhamos apenas uma ver
são apócrifa e truncada da Subida do monte Carmelo e da 
Noite escitra, cujas redações são únicas. (Vide o prim eiro
volume da obra, Les Textes, pp. 3ss., bem como as introdu
ções aos vários volumes da edição mais recente dos escritos: 
Obras de San Juan de la Cruz, doctor de la  , editadas
y anotadas po r el P. S ilvério de Santa Teresa, O.C.D., Burgos, 
1929.)1

1. Nota do tradutor: cora referência às citações d» obra de são JoSo 
da Cruz, utüizamo-nos das seguintes edições:

—  Viday obras completas de Juan de la  Cruz, 7.* cd., BAC,
Madri. 1973.

— Obras d t são João da Cruz, Ed. Vozes, Petiópolis, 2 vols., i960.
—  Obras completas do Doutor M ístico são João da Cruz, 4.1 ed., 

Edições “Carmelo*, Aveizo, 1977.
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NOTA DO EDITOR ALEMÃO

A árvore sempre a flo r ir  não cessa de produzir novos 
frutos. A cruz de C risto, em virtude de sua eficácia, é  mais 
do que um simples sinal: é um símbolo. Ela representa a 
união nupcial da alma com Deus, fim  para o qual fo i criada; 
união conquistada por meio da cruz, realizada na cruz e ne
la selada para sempre.

Eis como devemos compreender a Ciência da cruz a nós 
legada por E d ith  Stein, antiga aluna e assistente do criador 
da fenomenologia, Edmund Husserl. Como são João da 
Cruz, também ela toma sobre si a cruz, na qual reconhece 
sua própria  le i in tim a e a vocação suprema de sua vida. Pelo 
estudo das obras do santo Pai, chega à compreensão do ter- 
mo "ciência da cruz” em seu duplo significado: teologia da 
cruz e escola da cruz, ou seja, vida em conform idade com 
esse símbolo.

Toda a obra, subordinada a esta idéia, tomou-se por is
so mesmo uma profunda interpretação da doutrina da cruz, 
como depoimento pessoal e apresentação atual da pessoa de 
são João da Cruz. Profunda interpretação porque E d ith  
Stein, obedecendo ao fo rte  im pulso religioso de sua alma, 
seguiu as pegadas de são João da Cruz: como religiosa car
m elita fam iliarizou-se com a linguagem do Pai da Ordem, e 
como grande pensadora dispunha de experiência psicológica 
e pedagógica. O depoimento tem caráter pessoal por não 
ser a voz da tradição da Ordem, mas a voz de uma filh a  
que, do seu ponto de vista, procura lançar luzes sobre a v i
da e a doutrina de seu pai. Irm ã Benedita nos diz: "J0 ne
cessário ve rifica r se isso está de acordo com suas doutrinas 
e se é ú til paia m elhor realçá-las” . A obra é atual porque 
Edith Stein, após chegar ãs culm inâncias da fenomenologia, 
vem delinear a fisionom ia de são João da Cruz de acordo
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com as exigências do homem atual. Quanto ao sentido e 
contribuição doutrina i, a obra de E d ith  Stein deve ser con
siderada uma reafirm ação da doutrina da Ordem, embora 
se afaste da interpretação tradicional. Reflete com clareza 
única e m uita convicção os fundamentos da idéia carm eli- 
tana sobre a realidade da doutrina da cruz.

Am or e abandono a Deus são as portas para a verda
deira m ística. Perante nós, seres condicionados pelos senti
dos, é preciso sempre reafirm ar a relatividade do mundo. 
A fé não somente prepara-nos para receber a mensagem da 
cruz; ela toma parte no carregar a cruz e na crucifixão, 
encontrando sua plenitude na perfeita união amorosa com 
Deus.

Que as palavras da cruz, proferidas por Teresa
Benedita da Cruz, tomem-se para todos nós semente que 
dá cem por um.

10

INTRODUÇÃO

SENTIDO E FUNDAMENTO ORIGINÁRIOS 
DA CIÊNCIA DA CRUZ

No mês de setembro do ano de 1568, o jovem  carm elita 
João de Yepes — até então conhecido na Ordem como João 
de São Matias — entrou na pobre casa de Durvelo. onde ha
via de in ic ia r, ta l qual pedra fundam ental, a reform a teresia- 
na. Em 28 de novembro, obrigou-se, com mais dois compa
nheiros, a observar a Regra P rim itiva , adotando, como títu 
lo de nobreza, o sobrenome da . Isso fo i o sím bolo da
quilo que ele procurava ao deixar o convento de sua te rra , 
desligando-se publicam ente da observância m itigada. Tal 
havia sido também sua meta já  naquele convento onde, com 
particular permissão, seguia os preceitos da Regra P rim itiva . 
Era-lhe ainda marco essencial da reform a seguir o C risto no 
caminho da cruz, pa rtic ipa r de sua cruz — eis a vida dos 
carmelitas descalços.

João não era princip iante na ciência da cruz. O títu lo  
de nobreza por ele adotado na Ordem indica que Deus quis 
un ir a si essa alma, sob a égide de um  misoério particu la r. 
Ao m udar seu nome, revela João que sua vida está marcada 
pela insigne da cruz. Quando falamos em ciência da , 
devemos entender que não se tra ta  de uma ciência no senti
do comum da palavra, nem somente de uma teoria, ou um 
simples sistema de asserções verdadeiras. Tampouco de 
um sistema fo rm a l, fru to  do pensamento lógico. E la é, isto 
sim, uma verdade já  aceita, uma teologia da cruz: verdade 
viva, real e eficaz, comparável a uma semente que, quando 
lançada na alma, deita raízes, dando-lhe características es
peciais e determ inando-lhe a conduta. E la b rilh a  e trans
parece nas atitudes. Ê neste sentido que se fa la  em ciência
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dos santos e que falamos em ciência da cruz. £  das caracte
rísticas e energias vita is, latentes nas profundezas da alma, 
que nascem a concepção da vida e a perspectiva em que são 
encarados Deus e o universo; podendo dessa m aneira ser 
caracterizadas e sintetizadas numa teoria. Assim é que a 
doutrina de nosso Pai são João deve ser considerada. O que 
pretendemos encontrar em seus escritos e em sua vida sãó 
os elementos que lhes determ inam a peculiaridade e a uni- 
cade. Indaguemos, porém, prelim inarm ente, como se pode 
estabelecer uma ciência no sentido acima exposto.

Existem sinais naturalm ente perceptíveis a ind icar que 
a natureza humana, ta l qual a conhecemos, encontra-se em 
estado decaído. Daí & incapacidade de aprendermos intim a
mente os fatos segundo seu verdadeiro valor e de reagirmos 
adequadamente a eles. Esta incapacidade pode originar-se 
de uma deficiência inata da inteligência, ou de um embota- 
mento geral que pouco a pouco se tenha form ado, ou ainda 
de uma insensibilidade positiva para determinadas impres
sões, quando freqüentemente repetidas. Coisas m uitas vezes 
ouvidas e bem-conhecidas deixam-nos indiferentes. Acresce 
ainda que assuntos de interesse próprio  e preocupações par
ticulares nos tom am  insensíveis a outras coisas. Acontece, 
porém, que essa insensibilidade e in flexib ilidade interiores 
nos incomodam a ponto de nos fazerem sofrer. A teoria de 
que aqui se tra ta  de uma le i psicológica pouco nos alivia. 
Sentimo-nos, por outro lado, felizes, ao perceber que ainda 
somos capazes de experim entar alegrias profundas e verda
deiras. Mesmo a dor profunda e autêntica se nos afigura uma 
graça, comparada ao entorpecimento da sensibilidade. So
bretudo no campo religioso, torpeza e insensibilidade sáo 
dolorosamente sentidas. M uitos fié is  sentem-se deprim idos 
ao notarem que os fatos do plano da salvação não os im 
pressionam mais, nem lhes servem, como deveriam, de nor
ma e fonte de energia para a vida. O exemplo dado pelos 
santos lhes m ostra o que deveria acontecer: quando de íato 
se crê, as verdades da Fé e as obras maravilhosas de Deus 
tornam-se conteúdo da vida, a ponto de as demais coisas 
perderem im portância ou receberem também a marca desse 
conteúdo. É a isto  que chamamos "objetividade dos santos", 
expressão que designa a receptividade interna c p rim ária  da 
alma, renascida pelo E spírito  Santo. Tudo quanto se aproxi
mar dessa alma será apropriadamente captado, com profun
da sensibilidade. Nela existe uma energia liv re , por um lado, 
de falsas inibições e empecilhos, e dotada, por outro, de sutile-
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za, vitalidade e impressiemabilidade suficientes para lhe per
m itirem  ser fá c il e prazerosamente plasmada e d irig id a  por 
aquilo que acolher. As energias da alma, ao se aproxim arem  
nessas condições das verdades da Fé, chegam à ciência dos 
santos. E o m istério da cruz, ao tornar-se form a in te rio r, 
converte-se em ciência da cruz.

Com essa objetividade dos santos tem certa semelhança 
a objetividade da criança, que recebe as impressões e a elas 
corresponde com todo o vigor e naturalidade espontâneos. 
A reação de resposta, entretanto, não é sempre ditada pela 
razão: para tanto fa ltam  â criança o amadurecimento e o 
entendimento necessários. E ainda que o entendimento se 
lhe abrisse, não fa lta riam  erros e enganos de natureza in ter
na e externa que lhe perturbam  a inteligência. Tais enganos 
podem ser prevenidos pelas influências do ambiente:, a alma 
in fa n til é tema, delicada, modelável, e o que a penetra po
derá se fixa r definitivam ente, determ inandc-lhe o rum o da 

. vida. Tudo depende da maneira pela qual os fatos da his
tó ria  da salvação são levados ao conhecimento da criança; 
se o forem  de modo adequado, então é possível que estejam 
lançados os fundamentos para uma vida de santidade. Exis
tem almas, precocemente escolhidas pela graça de Deus, 
que reúnem em si a "objetividade dos santos”  e o realism o 
da alma in fa n til. Conta-se que santa , aos dez anos,
ouviu fa lar, pela prim eira  vez, na paixão e morte de C risto. 
Na noite seguinte, apareceu-lhe o Crucificado. A p a rtir de 
então, jam ais pôde m editar a paixão de Cristo sem derram ar 
lágrimas.

• No caso de são João da Cruz, deve ser levada em conta 
uma terceira circunstância: ele fo i um  artista  por natureza. 
Entre os vários ofícios e artes que experimentou quando ra
paz, figuram  os de entalhador de madeira e p in to r. Ainda 
existem desenhos datados de sua idade mais avançada: é 
bem-conheeido um esboço, de sua autoria,, que representa 
a subida do monte Carmelo. Quando p rio r em Granada, es
boçou o modelo da construção de um  mosteiro contem plati
vo. Sentia necessidade de traduzir em canções o que lhe 
ocorria na alma. Seus escritos m ísticos são, pois, in terpre
tações posteriores de suas concepções poéticas. Portanto, 
devemos levar em consideração a sua objetividade própria  de 
artista. Na im pressionabilidade vigorosa e genuína, o a rtis
ta, a criança e o santo m uito se assemelham. Mas, ao con
trá rio  da "santa objetividade” , trata-se de uma impressiona
bilidade que vê o mundo à luz de determinada categoria de
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valores, facilm ente em prejuízo de outras. A isso correspon
de certo modo de ag ir: o a rtis ta  dá form a ao que o toca in 
tim am ente, transform ando-o em imagens in teriores que, por 
sua vez, o im pulsionam  a exteriorizáJas concretamente. Es
sas imagens não se restringem  somente ao campo visual ou 
às artes plásticas; entende-se por “ imagem”  qualquer ex
pressão a rtís tica  — incluindo a poesia e a música — consis
tente na representação de alguma coisa na qual o represen
tado é concretizado e acabado; em outros term os, a repre
sentação de um microcosmo.

Toda obra de arte, independentemente da intenção do 
a rtis ta , é, ao mesmo tempo, um  sím bolo. É  ind iferente que 
o a rtis ta , em sua expressão, seja naturalista ou sim bolista. 
Hä um sím bolo quando algo da plenitude do sentido das 
coisas penetra a mente humana e é captado e apresentado 
de ta l maneira que a plenitude do sentido — inexaurível para 
o conhecimento humano — seja m isteriosamente Insinuada. 
Desse modo, toda arte verdadeira é uma espécie de revela
ção, e a produção artística, um m in istério  sagrado. Mas em 
todo pendor artístico há um perigo, que não é apenas o da 
fa lta  de compreensão do caráter sagrado de sua tarefa. O pe
rigo  está em o a rtis ta  se contentar com a produção artística  
em « , abstraindo de quaisquer outras obrigações provenierv 
tes da sua arte. O que fo i d ito  é aplicável à representação 
da cruz. D ificilm ente haverá um a rtista  que não sin ta  o de
sejo de reproduzir a imagem de C risto, pregado na cruz ou 
a carregá-la. O Crucificado exige, entretanto, do a rtis ta , algo 
mais do que a simples imagem. Requer de cada homem a 
im itação: isto  quer dizer que o a rtista  deve também trans- 
form ar-se em C risto, a ponto de carregar a cruz e de ser, 
como ele, nela pregado. A obra exterior do a rtis ta  pode se 
tom ar uma barre ira  para a sua transform ação in te rio r, o que 
não deveria acontecer. Pelo contrário, a obra exte rio r pode
rá se rvir á  formação in te rio r do a rtista , pois a imagem Inter
na irá  se aperfeiçoando à medida da perfeição da imagem 
externa. Se não houver nenhuma influência d e s fa v o rá v e l, a 
configuração externa da imagem tomar-se-á configuração in 
terna, norm a de conduta que Induzirá à im itação de Cristo. 
A obra externa, produto do esforço do próprio  a rtis ta , pode
rá servir-lhe de estím ulo para a transform ação interna, à se
melhança do Representado. Que tenha sido este o caso de 
são João da Cruz, podemos a d m itir com toda a certeza. Nele 
a “ objetividade própria ”  da criança, do a rtista  e do santo 
uniram -se para preparar as condições favoráveis à mensa-
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gern da cruz, que se transform aria em ciência da cruz. Já 
dissemos que o senso artístico  de são João rs velou-se em sua 
tenra infância. Nem faltam  provas que testemunhem sua 
precoce escolha do caminho da santidade. Sua mãe contou 
mais tarde às Carmelitas Descalças de Medina dei Campo 
que seu filh o , quando criança, se comportava como um anjo. 
Essa mãe piedosa inspirou-lhe um  profundo am or a M aria, a 
Mãe Santíssima, e sabemos por fontes seguras que, por duas 
vezes, o menino fo i salvo de afogamento por intervenção pes
soal de M aria. Tudo quanto sabemos de sua infância e ado
lescência indica que, desde os prim eiros anos de vida, fo i ele 
um predileto da graça divina.



I. A  Mensagem da Cruz;

§1. PRIMEIROS ENCONTROS COM A CRUZ

Pergunta-se, então: como fo i lançada nessa te rra  fé rtil 
a semente da mensagem da cruz? Não temos indícios acerca 
de quando e como João recebeu na alma as prim eiras im 
pressões da imagem do Crucificado. É bem provável que a 
mãe, profim dam ente piedosa, o levasse ainda pequeno ã igre
ja  m atriz de Fontiveros, sua cidade natal. Via-se lá o Salva
dor pregado na cruz, com o rosto desfigurado de dor e os 
cabelos a lhe caírem sobre a face e sobre os ombros dilace
rados. 1 E quando a mãe, que bem cedo conheceu a viuvez 
e a m iséria, falava aos pequenos sobre a M&e do Céu, decerto 
os conduzia à Mãe Dolorosa, aos pés da cruz de C risto. Por 
certo, podemos também supor — com o devido respeito à 
obra da Graça — que tenha sido Nossa Senhora mesma 
quem, desde m uito cedo, in s tru iu  seu protegido na ciência 
da cruz. Ninguém como a Virgem  Sapientfesima conheceu e 
penetrou o va lo r dessa ciência.

João deve te r encontrado o C rucifixo também nas o fic i
nas onde trabalhava. Talvez tenha tentado esculpir c ru c ifi
xos, como se comprazerá em fazê-lo mais tarde. Embora o 
que fo i d ito  dependa de m uitas conjeturas, temos fortes ra
zões para a dm itir um  precoce encontro de João com a cruz, 
por seu m anifesto amor à penitência e à m ortificação. A in
da menino de nove anos, troca, com desdém, a comodidade 
de seu le ito  pela dureza de gravetos. Anos mais tarde, pas-

1. Cf. Pe. Bruno de Jesu Maria, O.C.D., St. Crolx, Paria,
1929, pp. 4sa.
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sa a dorm ir apenas poucas horas nessa dura enxerga, por
que parte da noite é dedicada ao estudo. Quando pequeno, 
ainda escolar, pedia esmola em favor de colegas ainda mais 
pobres; fará o mesmo mais tarde para os pobres do hospi
ta l. Após m uitas experiências malsucedidas em outras p ro 
fissões, resolve dedicar-se ao árduo serviço de enferm eiro, 
no qual perseverou com toda a dedicação de sua alma. Se
gundo afirmações de seu irm ão Francisco, João prestava ser
viço aos doentes de vario la  ("a l hospital de las bubas” ). * Há 
quem afirm e que nesse hospital havia também doentes s ifi- 
liticos. • Verdade ou não, certo é que o rapaz viu , além da 
m iséria física, a calamidade m oral e esp iritua l dos pacientes. 
O fie l cum prim ento do dever m uito lhe custou, visto ser 
João m uito puro, recatado e sensível de coração. Onde, pois, 
hauriu forças para tanto? Certamente não fo i senão no amor 
a Jesus crucificado, a quem desejou seguir no duro, íngre
me e estreito caminho. O desejo de conhecê-lo mais de perto 
e de conformar-se a seu modelo m otivou-o, ao lado dos ser
viços de enferm eiro, a entregar-se aos estudos no colégio dos 
jesuítas, a fim  de preparar-se para o sacerdócio. No in tu ito  
de m elhor ouvir a mensagem da cruz, é provável que tenha 
rejeitado o rendoso ofício de capelão do hospital, preferindo 
a pobreza dos relig iosos.4 Ainda animado po r esse mesmo 
desejo, não se contentou com a observância m itigada da Or
dem Carm elita de então, devotando-se à reform a do Carmelo.

§2. A MENSAGEM DA SAGRADA ESCRITURA

£  provável que o aluno do Colégio dos Jesuítas tenha si
do iniciado no uso da Sagrada Escritura. Por certo, Já an
teriorm ente pelo ensino e pela litu rg ia , tomara conhecimento 
das palavras de Nosso Senhor, entre as quais as que se refe
rem ã cruz. £  costume dos Carm elitas estudarem diariam en
te a Escritura. Assim, quando o jovem religioso fo i enviado 
a Sal&m&nca para fazer o curso, o estudo doa textos sagra 
dos, sob a orientação de peritos exegetas, constituía parte 
essencial de seus deveres de estudante. Consta que mais 
tarde vivia im erso na Sagrada E scritura ; era dos poucos li*

2. Idem, ibidem, pp. 10, 377.
3. Cf. J, B truzi, St. Jean de ía C roix et le problim e de te r pertence 

niystique, Paris, 1931, pp. 77«.
4 . Idem, ibidem , p. 91.
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vros que costumava guardar em sua cela. £  im possível im a
ginar suas obras sem a aplicação das palavras da B íb lia : 
estas tornaram -se expressão natura l de suas experiências in 
teriores e acorriam -lhe espontaneamente ao escrever. Seu 
secretário e confidente, Pe. João Evangelista, que o acompa
nhou nos últim os anos, conta que João da Cruz quase não 
necessitava mais consultar a E scritura , pois & conhecia qua
se perfeitam ente de c o r.8 Assim podemos supor que a men
sagem da cruz, revelada pelo Verbo D ivino, tenha produzido 
efeitos em seu coração durante toda a sua vida. £  impos
sível um estudo completo dessa fonte, talvez a mais im por
tante de sua ciência da cruz; porque temos de reconhecer 
que toda a E scritura, Antigo e Novo Testamento, fo i seu pão 
cotidiano. As citações textuais contidas em suas obras são 
tão numerosas que nos é impossível analisá-las todas. Por 
outro lado, querer lim itar-se a essas citações, supondo que 
outras passagens não-citadas não tenham sido para ele fa
m iliares, seria ind ic io  de fa lta  de compreensão. Não nos 
resta senão m ostrar, por meio de numerosos exemplos, co
mo imaginamos sua inserção na mensagem da cruz.

O p róprio  D ivino Salvador referiu-se à cruz em várias 
ocasiões e de diversas maneiras, Quando, por exemplo, pre
nuncia a sua paixão e m orte ,8 refeTe-se literalm ente ao ma
deiro da cruz, como sinal da ignom ínia em que term inaria  
sua vida. Quando, porém, diz: . Aquele que não toma a
sua cruz e rae segue não é digno de m im ",r ou quando diz: 
“Se alguém quer v ir após m im , negue-se a si mesmo, tome a 
sua cruz e siga-me", * refere-se a tom ar sobre si a cruz como 
símbolo de tudo quanto é pesado, hum ilhante e tão contrá
rio  à natureza que eqüivale a cam inhar para a m orte. 
fardo, o discípulo de C risto deve tom á-lo sobre si todos os 
dias.® O prenúncio da m orte coloca dian:e dos olhos dos 
discípulos a imagem do C rucificado, o que se repete todas 
as vezes em que se lê ou se ouve o texto do evangelho. Há 
nisso um silencioso apelo a esperar nossa correspondência. 
Esse apelo a seguir o caminho da cruz da vida é também 
uma resposta, e perm ite compreender o sentido da m orte na 
cruz, pois ao apelo segue-se imediatamente a advertência:

5. Pe. Bruno, op. cit,, p. 269.
6. Mt 20,19; 26,2.
7. M t 10,3 S.
* .  M t 16,24; cf. Mc 6,34; Lc 9.23; 14,27.
9. Lc 933.
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“ Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas 
o que perder a sua vida por causa de m im , esse a salvará” . 10 
C risto entrega sua vida para dar aos homens a entrada na 
vida eterna. Porém, para ganharem a vida etema, eles de
verão, por sua vez, sacrificar a vida terrena. Deverão m or
re r com C risto para com ele ressurgir: isto quer dizer que 
pelo sofrim ento e abnegação de si mesmos devem m orrer, 
diariam ente, durante a vida toda e, se necessário, aceitar o 
m a rtírio  em testemunho do evangelho,

A imagem de C risto sofredor e crucificado, prefigurada 
po r suas palavras, é-nos concretamente apresentada pelos 
textos evangélicos ao relatarem  a paixão. Essa imagem por 
certo impressionou indelevelmente seu coração puro e tem o 
de criança e sua fantasia de artista . O pequeno João assistia 
às funções litürg icas da Semana Santa, das quais participava 
como coroinha. Ora, no Domingo de Ramos e em toda a Se
mana Santa, a litu rg ia  coloca diante dos olhos dos fié is, com 
im pressionante realismo, os ú ltim os dias de Jesus, sua m orte 
e sepultamento, em textos e melodias comoventes que impe
lem  a assistência a acompanhá-los de todo o coração. Se 
pessoas de coração frio  e até mesmo incrédulos e mundanos 
não conseguem fica r indiferentes, como não te ria  o jovem  
santo sentido um profundo efeito — ele que, segundo mais 
tarde se soube, não podia fa la r de coisas espirituais nem 
mesmo ouvir um cântico sem a ting ir o êxtase?

Ao estudo dos evangelhos, acrescentaram-se as profecias 
do Antigo Testamento, principalm ente a descrição do servo 
de Deus sofredor em Isaías, para o qual as le ituras do bre- 
v iá rio  do tríduo  pascal haviam chamado a atenção do jovem  
religioso. Estas não somente descrevem a paixão com m uito 
realism o e originalidade, como também apresentam o pano
rama da h istó ria  da salvação e o drama do Gólgota: Deus, 
o C riador onipotente e Senhor do universo, que destroça os 
povos como vaso de argila  é, ao mesmo tempo, o Pai so lícito  
de seu povo eleito; ele é o Deus que, pelos séculos, ama com 
sselo e c a r in h o  sua esposa , Israel, a q u a l, porém, sempre o 
despreza e re je ita , como canta são João da Cruz em sua 
Canção do pastor. t l Os profetas e os evangelhos, comple- 
tando-se, descrevem o Messias que, obediente ao Pai, veio

10. Lc £24; cf. M t 10,39; Lc 17,33; Io  12,25.
11. Edicíân critica, Toledo, 1914, v. II I ,  p. 173ss. Canção do Pastor 

é a queixa do Salvador pelo amor desprezado, O fato de Joio pensar o 
povo de Israel como a “ esposa”  não nos impede de tomá-la como cada alma 
em particular.
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para reconquistar a esposa, tomando sobre si o jugo para 
libertá-la , a ponto de não recusar a própria  m orte para me
recer-lhe a vida. O mesmo tema retom a nos Romandes 
(Canções).17 O fato de a relação nupcial de Deus com Israel 
ser aplicada, por extensão, à humanidade in te ira , correspon
de perfeitaraente ao anúncio do Reino messiânico, apresen
tado pelos profetas e pelos evangelhos.

Nos livros proféticos, outra coisa devia ainda te r im 
portância para são João; a relação do próprio  profeta com 
o Deus e Senhor, a vocação e escolha de um homem em 
quem Deus onipotente pousou a mão. Relação que o faz ami
go íntim o de Deus, confidente e porta-voz de seus desígnios 
eternos. Esta amizade, por outro lado, exige entrega incon
dicional e disponibilidade ilim itada , que o segregam dos ho
mens de crité rio  puramente natural, tomando-o assim um 
sinal de contradição. Esses fatos são provados não somente 
pela Sagrada E scritura, como também pela interpretação e 
tradição vivas na Ordem Carm elitana. Nessa Ordem, mesmo 
spb a observância m itigada, o profeta Elias é evocado como 
guia e Pai dos carm elitas ( “ S, Propheta Dei E lias Ord. Carme- 
iíta rum  Dux et Pater”  — inscrição na estátua do Santo, na 
Basílica do V aticano).n A In s titu tio  Prim orum  Monacho
rum  11 o apresenta aos jovens religiosos como modelo de vida 
contem plativa. O profeta, convidado por Deus a se d irig ir 
ao deserto, a esconder-se jun to  à torrente do C arit, defronte 
ao Jordão, a beber da torrente e a nutrir-se do alim ento que 
Deus envia r16 — eis o modelo de todos aqueles que se re ti
ram  para a solidão, renunciam ao pecado, aos prazeres dos 
sentidos e às coisas deste mundo (é esta a interpretação de 
"defronte ao Jordão” ) e escondem-se no amor de Deus (Ca
r it  é interpretado como “ Caritas” — Caridade). Da torrente 
da graça divina beberão suas delícias e na doutrina dos Pais 
terão alim ento substancial para suas almas: o pão da contri
ção e da penitência, a carne da verdadeira hum ildade. Não 
teria  João nisso vislum brado a chave de tudo quanto Deus 
o p e ra v a  em sua  p ró p r ia  alma? P o r c e rto  os p la n o s  da Sal
vação se estendem a toda a hum anidadç e, por isso mesmo,

12. Idem, ibidem, v. U2, pp. 17418.
13. “S. Propheta Del Elias Ord. Cannclitanun Dox et Pater” , inscrição

na estátua do Santo, Basílica do Vaticano.
14. O original fo i escrito em Ungut pega. Bata "Institutio" nos fo i 

transmitida em latim, pelo patriarca Aymericb de Antioquia (Ed. Saiam an
ca, 1599).

15. UU. 17,2-3,
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ao seu povo eleito. Mas Deus cuida de cada alm a em p a rti
cular. Cada alma é, em si, para ele, uma esposa, toda cerca
da dê carinho e de fidelidade conjugal e paternal. A cons
tante insistência desse amor divino para com a alma, sem 
lhe dar sossego, encontra na Sagrada E scritu ra  seu exem
p lo  clássico: O Cântico dos , cujo eco ressoa no
Cântico espiritua l. O contínuo retorno do tema da cruz no 
Cântico esp iritua l será objeto de estudo posterior.

Enquanto o poeta inspirava-se no vivo colorido das ima
gens apresentadas pelo cantor do Antigo Testamento, houve 
para o teólogo outra inesgotável fonte de inspiração: a alma 
está unida a C risto e viverá da vida de Cristo — se consentir 
em entregar-se completamente a ele, seguindo-lhe inteiram en
te o caminho da cruz. Essa doutrina, encontramo-la com 
toda a clareza e vigor nas mensagens de são Paulo, já  pos
suidor de uma ciência da crus bem-desenvolvida, uma teolo
gia da cruz fru to  de sua própria  experiência in tim a:

“ Pois não fo i para batizar que C risto me enviou, mas 
para anunciar o evangelho, sem recorrer à sabedoria da lin 
guagem, a fim  de que não se tom e in ú til a cruz de C risto. 
Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que 
se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é po
der de Deus ( . . . ) .  Os Judeus pedem sinais, e os gregos 
andam em busca de sabedoria; nós, porém, anunciamos 
C risto crucificado, que para os judeus é escândalo, para os 
gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados — 
tanto judeus como gregos — é C risto, poder de Deus e sa
bedoria de Deus. Pois o que ê loucura de Deus é mais sábio 
do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais fo rte  
do que os homens” . “

A doutrina da cruz é o evangelho de Paulo, a mensa
gem que ele prega a judeus e pagãos. Ê um testemunho 
simples por natureza, destituído de qualquer retórica e que 
não procura convencer por razões intelectuais. Toda força 
provém da doutrina em si — a própria  cruz de C risto, ou 
seja, a m o rte  de C risto na  c ru z  e o  C risto c ru c if ic a d o . E lo  
mesmo é o poder e a sabedoria de Deus; não somente o 
enviado de Deus, P ilh o  de Deus e Deus, ele p róprio , mas 
também o C rucificado. Porque a m orte na cruz é meio de 
redenção, fru to  da insondável sabedoria de Deus. Para 
m ostrar que a força e a sabedoria humanas são incapazes 
de realizar a Redenção, Deus dá o poder redentor àquele
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que, segundo o c rité rio  humano» parece fraco e louco, que 
não deseja ser nada por si p róprio , mas tudo pela força de 
Deus e que “aniquilou-se a si m esm o... Tomando-se obe
diente até a m orte, e m orte de cruz” . 1T Entende-se por força 
redentora o poder de ressuscitar aqueles que, pelo pecado, 
m orreram  para a vida em Deus. A força redentora fo i con
ferida ao Verbo, na cruz, e estende-se a todos os que aco
lhem o Verbo de coração aberto, sem exigir m ilagres ou ar
gumentos intelectuais de sabedoria humana. Em  ta is almas, 
o Verbo, na cruz, torna-se a força vitalisante e form adora 
que denominamos ciência da cr, na qual são Paulo tom ou- 
-se mestre:

*T>e fato, pela Lei eu m orri para a Lei, a fim  de viver 
para Deus. Fui crucificado jun to  com Cristo. Já não sou 
eu que vivo, raas é C risto que vive em mim. M inha vida pre
sente na carne, eu a vivo pela fé no Pilho de Deus, que me 
amou e se entregou a si mesmo por m im ” .1*

Nos dias em que tudo ao seu redor íez-se noite e só a 
alma continuava a viver na claridade da luz, são Paulo, o ze
loso observante da Lei, compreendeu que a Lei somente ser
ve de guia e indicador para Cristo. Esta, quando m uito, po
deria nos preparar para receber a vida; não, porém , comu- 
nicár-la. C risto assumiu o jugo da Lei, cum prindo-a fielm en
te e m orrendo por ela e para ela. Assim isentou da Lei to 
dos os que querem receber a vida. Mas essa vida há de ser 
alcançada em troca do sacrifício da própria vida, porque to 
dos os batizados em Jesus C risto foram  batizados em sua 
m orte. ”  Os que mergulham na vida de C risto hão de se 
tom ar membros do seu corpo, a fim  de cora ele so fre r e m or
re r e, também com ele, ressurgir para a vida eterna em Deus. 
Esta vida nos será dada em plenitude somente no dia de 
sua G lória. Mas participam os desde já  — “na carne”  — 
desta vida, enquanto cremos: ou seja, crer que C risto m or
reu por nós para dar-nos a vida. Ê esta a fé  que nos une a 
ele como os membros à cabeça, e que nos abre para receber 
sua vida. Assim é, portanto, a fé no Crucificado — a fé viva, 
com entrega de am or — para nós o acesso à vida e o início 
da G lória fu tu ra .

Desta form a, a cruz é nosso único títu lo  de g lória : 
"Quanto a m im , não aconteça gloriar-m e senão na cruz de 
Nosso Senhor Jesus C risto, por quem o mundo está crucifi-

17. F] 2,7-8.
18. G1 2,19-20.
19. Rm 6,3®.
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cado para mixn e eu para o mundo” . 'M Quem se decidiu por 
Cristo m orreu para o mundo e este para ele, e traz no seu 
corpo os estigmas do Senhor Jesus,Jl tomou-se íraco e des
prezado pelos homens e, contudo, fo rte , porque o poder de 
Deus se manifesta na fraqueza.22 Assim o discípulo de C risto 
não somente aceita a cruz, como também se crucifica , “ pois 
os que são de Jesus C risto crucificaram  a carne com suas 
paixões e seus desejos” . ”  Travaram lu ta  feroz contra as 
inclinações da natureza para que o pecado morresse neles 
e desse lugar à vida do E spírito . Esta ú ltim a  é o que im por
ta: a cruz não é um fim  em si mesma. Ela se ergue e aponta 
para o alto. Não é somente sinal, é a arma fo rte  de C risto. 
É a vara do pastor, com que o Davi d ivino vai de encontro 
ao Golias das trevas e com a qual o golpeia, abrindo a porta  
do céu. E a torrente da luz divina transbordará, envolvendo 
a todos os que form am  o séquito do C risto crucificado.

§3. O SACRIFÍCIO DA MISSA

M orrer com C risto na cruz para com ele ressurgir é uma 
verdade que se verifica  —  para cada fie l e, principalm ente, 
para cada sacerdote — na realidade do santo sacrifício da 
Missa. De acordo com a Fé, o sacrifício  da missa é a reno
vação do sacrifício da cruz. Quem o celebra ou dele participa  
com fé viva alcançará os mesmos efeitos que se produziram  
no Calvário. João, quando criança, já  ajudava na Missa e, 
sem dúvida, continuou a íazê-lo no convento até sua orde
nação sacerdotal. Sabemos que o simples contem plar uma 
imagem do Crucificado podia arrebatá-lo em êxtase. Como. 
pois, não haveria de sentir-se elevado durante a realização 
do sacrifício, como participante, e mais tarde, como celebran
te? A prim eira Missa por ele celebrada fo i no Convento de 
Sant’Ana, em Medlna dei Campo, em setembro de 1567, na 
oitava da Natividade de Nossa Senhora. Estavam presentes 
sua mãe e seu irm ão mais velho, Francisco, com sua fam ília . 
Um santo tem or o havia levado a recusar a dignidade sacer
dotal; somente a obediência às ordens de seus -superiores o 
fez vencer os escrúpulos. A convicção de sua indignidade se 
fez sentir vívamente ao in ic ia r a celebração. Despertou-lhe 24

20. G l 6,14.
21. Cf. Gl 6,17,
22. 2Cor 12,9.
23. G l 5,24.
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o desejo ardente de ser inteiram ente puro, para com mãos 
imaculadas tocar o Santíssimo. Do íntim o de seu coração, 
form ula o pedido para que Deus o preserve de ofendê-lo m or
talmente. DispÔs-se a suportar o remorso de todos os peca
dos em que poderia v ir a ca ir se Deus não se dignasse a pre
servá-lo, contanto que não os viesse a cometê-los de fato. 
No ato da consagração, ouviu de Deus: uConcedo-te o que 
me pedires". Desde então, fo i confirm ado na graça, conser
vando a inocência da alma de uma criança de dois anos ** 
Ser isento de culpa e assim mesmo sentir-lhe a dor — não é 
isto o verdadeiro estar unido ao Cordeiro Im aculado que tc- 
mou sobre si o pecado do mundo; não é isto Getsêmani, não 
é isto o Gólgota?

A impressão que lhe causa a grandeza do sacrifíc io  cer
tamente nunca d im inu iu  em são João da Cruz. f i notdrio  o 
fato de que em Baeza João saiu do altar em êxtase, sem 
haver concluído a Missa. Uma pessoa presente dizia que 
seria necessário acorrerem  os santos anjos para concluí-la, 
porque aquele santo sacerdote não se lembrava de que não 
a havia term inado. Durante uma Missa por ele celebrada em 
Caravaca, fo i visto resplandecente de raios lum inosos que 
irradiavam  da Hóstia sagrada. Ele mesmo confessou que 
deixava às vezes de celebrar Missa durante dias seguidos, 
porque sentia-se fraco demais para suportar a superabundân- 
cía das consolações celestes.”  A Missa que preferia  celebrar 
era a da Santíssima Trindade, por haver entre esse augusto 
m istério e o santo sacrifício  os laços mais estreitos. O santo 
sacrifício fo i institu ído  por decreto da Divina Trindade, em 
sua honra é realizado para franquear o acesso à sua eterni
dade. É impossível calcular a m ultitude de ilum inações re
cebidas por João jun to  ao a lta r, no decorrer de sua vida 
sacerdotal. Certo é que o crescimento na ciência da cruz, a 
progressiva e m isteriosa transform ação no C rucificado ope
raram-se durante o serviço do a ltar.

§4. AS  V IS Õ E S  D A  CRUZ

Pelos textos e símbolos das solenidades liturg icas, a men
sagem da cruz dirige-se ao coração de todo homem que vive 
em ambiente cu ltu ra l cristão, e de modo particu la r ao cora-

24, Cf. Pe. Bruno, op. cít., pp. 14».; "A  Vida de Pe. Gerardo de San
Juan de Ia cruz”  in; £. Crítica. 1 36ss.

25. Idem, ibidem, p. 225.
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ção do sacerdote. Mas nem todos têm a capacidade e a dis
posição p«ra a da  corresponderem como são João da Crua. 
V e rd a d e  é que, mesmo abstraindo das graças extraordinárias 
recebidas durante a santa Missa, a mensagem fo i-lhe d irig ida  
de m aneira singular. O C rucificado lhe aparecia freqtíente- 
mente em visões, No entanto, somente duas nos são noticia
das com exatidão. Em sua doutrina, João declara que as 
visões, locuções e revelações são de pouca im portância para 
a vida m ística. Neste particu la r, ele sempre chamou a aten
ção para o perigo da ilusão, se alguém a trib u ir m uita im por
tância a esses fenômenos. Tal fa to  consistiria  num obstá
culo ao caminho da união. Além disso, João sempre obser
vou m uita reserva no tocante a essas revelações sobre sua 
vida in te rio r e exterior. O fe to  de se te r m anifestado sobre 
as duas visões evidencia sua im portância especial. Ambas 
foram  seguidas de períodos de verdadeira fú ria  de persegui
ções e sofrim entos. É provável que tenham tido  caráter de 
prenúncio do que iria  acontecer.

A prim eira  aparição deu-se em Avila, no Convento da 
Encarnação, para onde o chamou santa Teresa, a fim  de as
sum ir o rm íniis de confessor das m onjas. Im erso, um dia, 
na contemplação dos sofrim entos nã cruz, apresentou-se-lhe 
visivelm ente o Cristo crucificado, coberto de chagas e inun
dado de sangue. Tão viva e real fo i a aparição que o Santo, 
voltando a si, conseguiu fixá-la  num desenho a bico-de-pena. 
A folha, amarelecida, fo i conservada no Convento da Encar
nação até a presente data.** O desenho mostTa em seus tra 
ços linhas m uito modernas. A cruz e o corpo são de traçado 
reduzido, como se vistos de p e rfil; o corpo tem  linhas m uito 
dinâmicas e está bem separado do madeiro da cruz; parece 
pender das mãos que, transpassadas por pregos salientes, 
são m uito expressivas. A cabeça, inclinada para a frente, 
impede-nos de d istingu ir os traços do rosto, mas o pescoço 
ó bem visível; nele e na parte superior do dorso observam- 
-se contusões. O Santo ofereceu esse desenho a /r . Ana Ma
ria  de Jesus, revelando-lhe, ao mesmo tempo, seu segredo
(is to  é compreensível, pois Nosso Senhor revelou a essa al
ma um dos segredos íntim os do Santo: a graça que lhe fo ra  
concedida por ocasião de sua prim eira  M issa). Não sabe
mos se C risto lhe d irig iu  alguma palavra ao inc lina r a ca~

26. Esperemos que também durante as mais recentes perseguições à 
Igreja * ele teoita tido preservado. Boa reprodução encontre-« no livro  de 
Pe. Bruno, p. 136, onde encontramos também a indicação das fontes com- 
probatôri**. 26
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beça; certamente houve um pulsar recíproco dos corações. 
Tudo aconteceu antes de se in ic ia r a luta dos Carm elitas 
Calçados contra a Reforma da Ordem, quando João fo i a ví
tim a preferida.

A segunda aparição ocorreu em Segóvia e data do fim  
de sua vida. Ele chamara para lá  seu querido irm ão Fran
cisco, a quem devemos as notícias: , .encontrando-me na
quele lugar já  havia dois ou três dias, pedi-lhe que rae deixas
se p a rtir. João insistiu  para que eu ficasse mais alguns dias, 
por não saber se haveríamos de nos rever. Essa fo i a ú lti
ma vez que o vi. Uma noite, após o jantar, ele me condu
ziu pela mão ao ja rd im  e, a sós comigo, contou-me o seguin
te: 'Desejo confiar-te algo que me aconteceu cbm Nosso Se
nhor. Tínhamos no convento um crucifixo. *T Um dia, ao 
deter-me diante dele, pareceu-me ser mais indicado colocá- 
-lo  na igreja, porque desejava que fosse venerado não só 
pelos frades, mas também pelos transeuntes. Pus-me a rea
liza r a m inha Idéia. Colocando-o na igreja, encontrei-me um 
dia diante dele em oração, quando ele me disse: 'F re i João, 
podes fazer-me um pedido em troca do serviço que me tens 
prestado!" Respondi; ‘Senhor, o que te peço são sofrim en
tos que te ria  de suportar por ti, e que eu seja desprezado e 
desdenhado por t i ' ” .2*

É preciso dizer que, quando João form ulou esse desejo, 
as condições de sua vida eram tais que a sua realização po
deria ocorrer facilm ente, em virtude  das contingências na
tu ra is do momento. Achava-se à frente do Carmelo Refor-

27. Pe. Bruno informa ter sido um Cristo carregando a cruz, pin
tado sobre Couro (Vie damourde Sí. de Ja Crohe, Paris, 1936).

28. Thomaz Perez de Molina redigiu a informação de Francisco, 
analfabeto, de acordo com suas palavras: “Senhor, que todos ataquem 
minha honra e não me tenham em conta por teu amor” (Cf. Vie 
d’amour, p. 239). Reproduzimos a informação fielmente para nfio dim inuir 
em nada a sua comovente simplicidade e ressaltar o íntimo relacionamento 
entre os dois irmãos. Eles estiveram intinnunente unidos durante toda a 
vida. No inicio da Reforma da Urdem, João chamou sua mae e seu irmão 
com a esposa a Dnrvelo, para cuidarem da casa. A mãe cozinhava e a 
cunhada lavava; o irmão varria as celas. Isto pode parecer estranho à 
primeira vista, tratando-se de um santo que exigia tão rigorosa separação 
de todas as pessoas. Mas nisso não há contradição. João, ao proceder desta 
maneira, podia perfeitamente fazA-lo: ele não julgava o convívio com seus 
familiares impedimento à vida contemplativa. Seu relacionamento fo i pro
vavelmente tio  sobrenatural como o fora deade tenra idade. Onde o paren
tesco é, além de sangue, também de espírito, compreende-se facilmente como 
deva ser o antegozo da beatitude celeste.

Assim entendemos os relatos confidenciais...
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mado, como provincial* Pe. N icolau Dória, lu tador e partidá
rio , mas que desejava transform ar o trabalho de santa Teresa 
conforme suas idéias pessoais. João, por sua vez, defendeu 
decididamente a herança da santa Mãe e as vitim as do fana
tism o: Pe. Jerônim o Graciano e as Carmelitas. O capítulo 
dos Carm elitas Descalços abriu  suas sessões em M adri, no 
dia 30 de m aio de 1591. Antes da sua partida para M adri, 
João despediu-se dos Carmelitas em Segóvia. A p rio ra , Ma
dre M aria da Encarnação, disse com entusiasmo: “ Padre, 
quem sabe se v. Revma não será investido no cargo de pro
v in c ia l!" Respondeu-lhe são João: "Serei atirado a um canto 
oomo um trapo velho, como um farrapo in ú til". E  fo i o que 
aconteceu. João não fo i nomeado para cargo algum — man
daram-no para a solidão de La Penuela. Foi aí que soube das 
pressões sofridas pelas carm elitas: foram  submetidas a in 
terrogatórios, a fim  de se colherem acusações contra João 
da Cruz. Procuravam-se motivos para expulsá-lo da Ordem. 
Não m uito depois, em virtude da ú ltim a doença, João fo i 
obrigado a deixar La Penuela, onde não havia recursos mé- 
cicos. Assim, chega à ú ltim a  estação de sua via-crucis — a 
cidade de Ubeda. Coberto de feridas e fraco, chega a esse 
lugar onde encontra o p rio r, Pe. Francisco Crisóstomo, seu 
feroz adversário, que se incum biu de m altratá-lo de todos 
as modos. Assim João ating iu  o cume do Gólgota, satisfei
tos seus desejos de tra tos aviltantes.

§5. A MENSAGEM DA CRUZ
Existe ainda uma terceira prova de que João recebeu 

efeitos extraordinários das imagens da santa cruz. *• É pos
sível que este fa to  se tenha dado bem mais freqüentemente 
do que declaram as testemunhas. Consideramos todas essas 
impressões como mensagens que o estimulavam a carregar 
a cruz e o preparavam para tanto — e aqui devemos in c lu ir 
também tudo aquilo que simbolicamente se entende pela pa
lavra cruz, ou seja, todos os fardos e sofrim entos que a vida 
traz consigo. Tudo deve aer c o n s id e ra d o  ao fa la rm o s  em  
mensagem da cruz, porque nos leva ao mais profundo co
nhecimento da ciência da cruz.

Bem cedo, desde sua prim eira infância, o santo fam ilia 
rizou-se com os sofrim entos e vicissitudes. A m orte prema
tura de seu pai, a lu ta  da mãe pelo pão de cada dia de seus 
filhos, suas próprias tentativas, sempre frustradas, de a judai 
na manutenção da fam ília . Todos esses fatores devem ter

29. Cf. Pc. Bruno, St. Jean, op. cit, p. 529.
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impressionado vivamente seu tem o coração de criança, em
bora acerca disso não haja notícias escritas. Tampouco co
nhecem os suas reações psicológicas às crises dos prim eiros
anos de vida religiosa.

Dos períodos posteriores, possuímos notícias que per
mitem form ar idéia de sua vida in te rio r. Uma tarde, por 
volta do “Angelus” , João saiu, em Avila, da igre ja conven- 
tual onde acabara de ouvir confissões e dirigiu-se pelo ca
minho costum eiro à casinha que ocupava com seu compa
nheiro, Pe. Germano. Foi então que se arremessou contra 
ele um homem, espancando-o de ta l form a que o deixou 
jogado ao chão — fo i a vingança de um  amante a quem 
arrebatara sua presa. Ao narra r o ocorrido, João acrescen
ta que nunca sentira na vida tão doce consolação: fo ra  tra 
tado como o p róprio  C risto e experimentara a doçura da
cruz.

Sua detenção em Toledo ofereceu-lhe m uitas ocasiões 
semelhantes. Havia começado a Reforma em Durvelo; trans
feriu-se mais tarde para Man cera, com a comunidade sem
pre crescente; trabalhou depois no noviciado em Pastranã 
e, finalm ente, d irig iu  o prim eiro colégio da Ordem, em Alca- 
lá. Em 1572, fo i chamado a Ávila por santa Teresa, a fim  
de ajudá-la em seus pesados encargos: ela recebera ordem  de 
voltar, como p rio ra , ao Convento da Encarnação, onde in i
cialmente ingressara, a fim  de, sob a Regra m itigada, abo lir 
as irregularidades e conduzir a comunidade a uma verdadei
ra vida esp iritua l. Para tanto, julgava im prescindível dis
por de bons confessores e não poderia encontrar um  m elhor 
do que João, cuja profunda experiência em questões de vida 
in te rio r ela conhecia pessoalmente. De 1572 a 1577, João de- 
dicou-se ao m elhor aproveitamento das almas. Enquanto 
trabalhava silencioso, fo ra  a Reforma alcançava grandes pro
gressos. Santa Teresa viajava de uma fundação a outra. 
Mais conventos reform ados masculinos foram  fundados. 
Pessoas de renome entraram  na Ordem, encarregando-se da 
direção externa da Reforma; entre elas, sobressaem-se os pa
dres Jerônim o Graciano e Am brósio . Aconteceu,
porém, que os Calçados, padres da observância m itigada — 
que não estavam isentos de culpa —  julgaram-se prejudica
dos e organizaram  verdadeira contra-ofensiva.

Não constitu i finalidade do presente estudo o m otivo 
pelo qual a perseguição atingiu também a João, e de m aneira 
tão particu la r, quando sua atividade lim itava-se exclusiva
mente a assuntos espirituais. Na noite de 4 de dezembro de 
1577, alguns carm elitas calçados, acompanhados de seus sim -
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patázantes, entraram  na residência dos dois confessores do 
Convento e os levaram presos. Deste momento em diante, 
João esteve desaparecido. Santa Teresa soube que fora  o 
p rio r Maldonado quem o raptara. Mas o seu paradeiro só 
fo i conhecido nove meses mais tarde, após sua volta à lib e r
dade. De olhos vendados, João fo i conduzido, através dos 
subúrbios da cidade, ao Convento de Nossa Senhora de Tole
do, um dos mais im portantes que os carm elitas da observân
cia m itigada possuíam em Castela. Submeteram-no a in te r
rogatórios e, como se recusasse a renunciar à Reforma, tra 
taram -no como rebelde. Sua prisão era um cubículo de cerca 
de 3m de com prim ento por 2m de largura, “ no qual, em
bora fosse de estatura baixa, m al podia fica r em pé” , como 
nos relata Teresa. *° Na cela não havia Janela ou o rifíc io  por 
onde entrasse o a r, exceto uma pequena fresta bem no alto 
da parede. “Para rezar o breviário , Jo io  tinha de sub ir num 
banquinho e esperar o reflexo dos raios solares na parede.11 
A porta estava fechada com um cadeado. Quando, em mar
ço de 1578, espalhou-se a notícia da fuga de Pe. Germano, 
trancaram -lhe também a ante-sala da prisão. De in íc io , ele 
era levado ao re fe itó rio  todas as tardes; posteriorm ente, três 
vezes por semana e, enfim , somente às sextas-feiras. Lá, sen
tado no chão, comia pão e água. No re fe itó rio , era-lhe tam
bém aplicada a discip lina. Ajoelhado, descoberto até a cin
tura, de cabeça inclinada, recebia os açoites de todos. Como 
suportasse tudo "com  paciência e amor” , chamavam-no co
varde. João manteve-se im óvel como pedra quando lhe acon
selharam renunciar à Reforma, oferecendo-lhe como a tra ti
vo o cargo de p rio r. Só abria os lábios para a firm ar que 
não recuaria, “mesmo que lhe custasse a vida” . Os jovens 
noviços, testemunhas das in jú ria s e brutalidades, choravam, 
condoídos, admirados ante sua paciência, afirm ando: "Este 
é um santo!”  M Seu hábito ficava ensopado de sangue pelas 
flagelações, mas ele tinha de to rnar a vesti-lo e usá-lo du
rante os nove meses de prisão. É fác il im aginar seu sofri
mento, considerando se o ca lo r intenso dos meses de verão. 
A comida fazia-lhe tanto m al que chegou a pensar que o 
quisessem m atar. A cada bocado fazia um  ato de amor e re
signação, para não sucum bir à tentação de caluniar. 30 31 32

30. 230.ocarte de «gosto de 1578, dirigida a Pe. Gntciano, Escritos,
2.“ ed., vol. V, Ratwbooa, 1914, p. 294.

31. Jerônimo de Sio José, H istoria dal Pa. Juan de la  
Madri, 1641, Uvto U I, cap. 7.

32. Cf. a i fontes indicadas in Pe. Bfudo, Jean, op. c ít„ pp. 407«.
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Sabemos como ele se sentia ligado a seus companhei
ros mais próxim os. De todo o coração, devotara-se também 
à Reforma de santa Teresa e a todos os que estavam Junto 
dele nessa grande tarefa e que, em grande parte sob sua 
orientação, como ele haviam  devotado suas vidas ao ideal do 
Carmelo p rim itivo . Mais tarde, quando obrigados a perma
necer em Andaluzia, m anifestou abertamente a seus amigos 
saudades de Castela: “Desde que aquela baleia me tragou 
e me lançou neste porto  estranho, nunca mais me fo i dada a 
alegria de vê-los, nem aos santos que lá  vivem” . E  durante 
todos os meses de prisão, ele esteve tão separado de todos 
que não podia dar-lhes notícia alguma, “ Às vezes ficava im 
pressionado com a idéia de que estavam dizendo que eu teria 
voltado as costas à obra iniciada, e imaginava a dor de nossa 
santa Mãe” . "

Ele sofreria , entretanto, privações ainda mais dolorosas. 
Em 14 de agosto de 1578, fo i procurado no cárcere pelo p rio r, 
Pe. Maldonado, acompanhado de dois religiosos. O p ris io 
neiro estava tão fraco que m al podia mover-se. Não levan
tou os olhos, supondo ser o carcereiro que entrara. O p rio r 
chutou-o e lhe perguntou por que não se levantava em sua 
presença. Desculpando-se, João disse que não o notara; o 
p rio r então lhe perguntou: "Em  que o senhor estava pen
sando para estar tão absorto?”  "Pensava que amanhã é a 
Festa de Nossa Senhora, e te ria  grande consolo se pudesse 
dizer a santa Missa” . M Como devia te r sentido fa lta  nesses 
nove meses do santo sacrifício , que nunca lhe perm itiram  
celebrar! A festa do Corpo de Deus, em que costumava 
ficar horas in te iras ajoelhado em adoração ao SS. Sacramen
to, teve de passá-la sem Missa e comunhão. Poderia haver 
escola da cruz mais dura do que esta? “Estou à mercê da 
maldade dos inim igos encarniçados; atormentado no corpo 
e na alma, privado das consolações humanas e da fonte de 
energias que é a vida sacramental da Igreja” . E isso ainda 
não e ra  o m a io r  dos s o fr im e n to s  —  apesa r de to d a s  essas

33. Cf. Carta a Catarina de Jesus de Baeta, (-7-1581, Ed. C r., m , 
p. 79. Santa Teresa intercedeu janto a Pe. Graciano em favor de som re* 
conduçío a Caste!« (Carta 362 de Palende, 23-3-1561, dirigida a Pe, Ora- 
cieoo).

34. Assim confidenciou mais tarde a Ir. Ana de Santo Alberto (C f. 
Pe. Bruno, St. Jean, op. d t., p. 174).

35. Foi-lhe negado asperamente, mas Nossa Senhora logo mais veio-lhe 
cm auxílio pessoalmente (cf. idetn, ibidem, pp. 183sa),
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coisas» não o podiam separar da fonte» a Santíssima T rinda
de, de que estava seguro em virtude de sua fé. “

Seu espírito não estava encarcerado; pois poderia ele
var-se àquela fonte de eterna água viva, perder-se na medi
tação de suas insondáveis profundezas, m ergulhar na to r
rente que sacia todas as criaturas e, entre elas, seu próprio  
coração. Nenhum poder humano o poderia separar de Deus 
—  Deus, porém , poderia retirar-se dele. No cárcere, João 
experim entou a escuridão mais espessa de toda a noite 
escura:

Adonde te escondiste.
Amado, y me defaste con gemido?

Esse g rito  de dor de sua alma ressoou na prisão de To
ledo. *T Não temos prova de quando João experimentou pela 
p rim e ira  vez a doçura da presença de Deus, Entretanto, tu
do indica que sua vida m ística deve te r começado hem cedo. 
A fim  de estar liv re  para Deus, João separa-se de seus entes 
queridos, abandona os estudos e deixa por outro o m osteiro 
de sua terra . L ibertar as almas para Deus e conduzí-las à 
união com ele era o sentido de seu trabalho em Á vila , e 
constituía o alvo de seus esforços na Ordem. Pelo ideal da 
Reforma do Carmelo, João suportou os sofrim entos na p ri
são. Aceitou com alegre calma as aflições e m aus-tratos, por 
am or ao seu Senhor Amado. E agora parecia-lhe que a luz 
consoladora se apagava em seu coração — Deus o deixava 
só. Esse era o m aior sofrim ento, ao qual não se poderia 
com parar padecimento algum deste mundo. Apesar de tudo, 
essa fo i uma prova de particu la r am or d ivino: tudo parecia 
levá-lo & m orte, mas, na verdade, conduzia-o à vida.

Nenhum coração humano passou por noite tão escura 
quanto o do Homem-Deus no Getsêmani e no Gólgota. A ne
nhum  espírito humano é dado penetrar o m istério insondá- 
vel do abandono, por Deus, do Deus-Homem agonizante. 
Jesus, porém , pode fazer com que almas escolhidas expe
rim entem  algo dessa extrema amargura. É de seus amigos 
mais fié is  que espera a derradeira prova de amor. Se, ao 
Invés de recuarem apavorados, eles a aceitarem de bom gra
do, deixando-se conduzir através da noite escura, como re
compensa terão como guia o p róprio  C risto:

36. Cf. o poema "Que bten s i yola fonte!” , Bd. Cr., Eli, pp. 172«. 
Fe. Gcnrdo (ibidem, p. 142) «upõe que u k  poema —  com exceção de 
alguma* ectrofe* acreaceotadu mai* tarde —  fo i composto no cárcere.

37. Cf. a inlxodaçáo «o Cântico espiritual, H, pp. 137*«. 32
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m r

Oh! noche, que guiaste!;
Oh! noche amdble más. que ta atborada;
Oh! noche que juntaste
Amado con amada,
Amada en el Amado tf9*

Eis a grande experiência da cruz ocorrida em Toledo: 
o abandono extremo, e nele a união com o Crucificado. Dal 
compreendermos a razão pela qual as notícias sobre o perío
do de sua prisão são um tanto con trad itó rias.*  Assim, quan
do se diz que raramente ou nunca era consolado, sofrendo 
no corpo e na alma, afirma-se, por outro lado, que tudo 
quanto sofreu durante os anos de cárcere — e ele m uito so
freu — não bastaria para re trib u ir nem uma só das graças 
a ele concedidas por Deus. Mais tarde, haveremos de mos
tra r como a alma, pela experiência de sua própria  ins ig n ifi
cância e im potência, sofridas na noite escura, fê-lo chegar 
ao verdadeiro conhecimento de si p róprio  e da ilum inação, 
sobre a incomeixsurável grandeza e santidade de Deus. Ve
remos também como pela mesma razão a alma se vê puri
ficada, adornada de virtudes e preparada para a união. Cer
tamente essas graças são tão valiosas que não há preço que 
as retribua, © podemos compreender porque, depois de sua 
fuga da prisão e já  no m osteiro das Carmelitas, em Toledo, 
João se re fira  aos seus torturadores como f'grandes benfei
tores” . Quando afirm a que nunca experim entara tanta luz 
e consolo sobrenaturais quanto no cárcere, temos de reco
nhecer que ele já  havia ultrapassado as graças ligadas aos 
sofrimentos. Os versos da Noite escura e do Cântico espi
ritua l, compostos na prisão, testemunham a sua beatifican
te união com Deus. A cruz e a noite são o caminho para 
a luz celeste — eis a jub ilosa mensagem da cruz.

§6. O CONTEÚDO DA MENSAGEM DA CRUZ

Até agora, consideramos a maneira pela qual a mensa
gem da cruz penetrou são João da Cruz. Mostraremos a se
guir de que modo essa mensagem repercutiu na doutrina 
e na vida do Santo. Para isso é preciso te r d&nte dos olhos 
o conteúdo da mensagem, ainda que, por hora, em esboço

38. Cântico da noite escura, verso V  (Ed, C r., m , pp. 157**.)
39. Cf. Pe. Bruno, St. Jean, pp. rit., p. 179.
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conciso. Apresentamo-lo como o encontramos no próprio  
mestre da ciência da cruz:

'“ Quão estreita é a porta e apertado o caminho que 
conduz à vida. Poucos são os que o encontram *." Deve
mos observar bem a ênfase dada à partícula 'quão', pois é 
como se dissesse 'na verdade é m uito estreita, mais do que 
podeis im a g in a r...* Essa via ao a lto  monte da perfeição 
exige viajantes que não levem fardos que os façam pender 
para b a ixo ... Já que se tem o propósito de somente buscar 
e alcançar a Deus, somente a ele se há de buscar e alcançar 
de fa to ! Instruindo-nos e incitando-nos nesse caminho, Je
sus C risto p ro fe riu  essa doutrina tão adm irável e, receio 
dizer, tanto menos praticada pelas almas (que se sentem 
atraídas à vida esp iritua l) quanto mais necessária!

'Se alguém quiser v ir após m im , negue-se a si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a 
sua vida, irá  perdê-la; mas o que perder a sua vida por cau
sa de m im  e do evangelho, irá  salvá-la*.41

Oh! Quem poderia aqui agora dar a entender, pra ticar 
e saborear este conselho!. . .  aniquilação de toda a suavida
de em D eus... a rid ez... té d io ... so frim entos... eis a pura 
cruz esp iritua l e a nudez do espírito pobre, segundo Jesus. 
O verdadeiro espírito antes procura em Deus a amargura 
que as delicias, prefere o sofrim ento ao consolo, a privação 
ao gozo, a aridez e as aflições às doces comunicações ce
lestes, sabendo que isto  é seguir a C risto e renunciar-se. Agir 
de outro modo é buscar-se a si mesmo em Deus, o que é 
m uito  contrário  ao amor. Buscar a Deus nele mesmo, . .  é 
inclinar-se a escolher, por amor a C risto, tudo quanto há de 
m ais áspero, seja de Deus, seja do mundo’* ."  À renúncia, 
segundo a vontade divina, consiste em “m orrer para sua na
tureza. ..  aniquilando-a... em tudo quanto a vontade julga 
ser valioso na ordem tem poral, natural e e s p iritu a l... Quem 
assim tom ar a cruz sobre si experim entará o jugo suave e o 
fardo leve,"  encontrando em todas as coisas grande alívio e 
suavidado. . . ,  Q u a n d o  a alma fica r desfeita em nada — isto 
é, a suprema hum ildade — estará realizada a união espiri
tua l entre a alma e D eus... união que consiste mima viva 
m orte de cruz, sensitiva e esp iritua l, in te rio r e exterior” .44

40. M t 7,14.
41. Mc 8,34.
42. Subida, 1. H. cap. 7, U .
43. Cf. M t 1130.
44. Subida, II, 7, 557 1 11.
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para tanto não há outro caminho, pois, segundo o plano d i
vino da salvação, C risto houve por “ rem ir a alm a e despo- 
sá-la consigo, servindo-se dos próprios meios que haviam 
causado a ruína e a corrupção da natureza humana; pois, as
sim como por meio da árvore pro ib ida no paraíso, fo i essa 
natureza estragada e perdida por Adão, assim na árvore da 
cruz fo i rem ida e reparada” . “  Se quiser p a rtilh a r com ele 
da vida, com ele deverá passar pela m orte de cruz, e deverá 
como C risto cruc ifica r a sua própria  natureza p o r uma vida 
de m ortificação e renúncia, entregando-se à crucifixão pelos 
sofrim entos e pela m orte, conforme Deus determ inar e per
m itir. Quanto m ais perfe ita fo r a crucifixão ativa e passiva, 
tanto mais ín tim a  será a união com o crucificado, e tanto 
maior será a participação na vida divina.

E is os traços principa is que caracterizam a ciência da 
cruz; sempre os reencontraremos ao penetrar a doutrina de 
são João e ao acompanhá-lo ao longo de sua vida. Havere
mos de m ostrar que foram  essas forças dinâmicas que plas
maram profundam ente sua vida e sua obra.
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II. A  D o u trin a  da C ru z

Introdução: JOÃO DA CRUZ COMO ESCRITOR

Quem quiser compreender a doutrina de são João da 
Cruz desde suas raízes na alma, deverá fam iliarizar-se com 
as características e peculiaridades de seus escritos, suas 
origens e vicissitudes.

Sendo que são João fo i declarado Doutor pela Santa 
Igreja, quem desejar esclarecer-se sobre questões de m ísti
ca, no âm bito da doutrina católica, deverá a ele se d irig ir. 
Mesmo fora  da Ig re ja , João é reconhecido como autoridade 
e guia seguríssimo, indispensável a quem deseja seriamente 
ser introduzido no reino m isterioso da vida in te rio r. Con
tudo, João da Cruz não apresentou um tratado sistem ático 
de m ística propriam ente d ito . Sua intenção, ao escrever as 
obras, não fo i de natureza teórica, embora às vezes o pareça, 
deixando-se arrastar para m uito além do que pretendia. Seu 
objetivo fo i “ conduzir pela mão" e completar, com os escri
tos, seu trabalho como d ire to r e sp iritu a l.1 Nem tudo o que 
escreveu se conservou: tudo quanto fo i escrito antes da sua 
p risã o  fo i destruído, por ele mesmo o u  por outros. M u ito  
ainda pereceu durante a segunda perseguição ( já  na vigên
cia da Reform a), tais como preciosas anotações de seus en
sinamentos orais, feitas pelas carm elitas. De suas cartas, 
somente tuna pequena parte se conservou. E  dos quatro 
grandes tratados que chegaram até nós — Sabida do monte

1. Dionísio Areopagita, escritor grego do séc. V d.C. (cf. De dlvlnis 
om inibus, cap. I I  12 ia Migne, Patr. Grtga, m , 640). 3 7
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Carmelo, Noite escura, Cântico espiritua l e Chama viva de 
am or — , os dois prim eiros estão incom pletos.2 Apesar das 
lacunas e da im possibilidade de solução dos problemas en
frentados por essas falhas, possuímos nos escritos que se 
conservaram o m aterial suficiente para nos oferecer com 
clareza as idéias-chave e as respostas à nossa pesquisa.

A origem dos escritos conservados situa-se no período 
de sua prisão, em Toledo. A experiência ín tim a é a fonte de 
onde brotaram . A felicidade e o torm ento de um coração 
provado e ferido por Deus encontram sua p rim eira  expressão 
num desabafo lírico : os trin ta  prim eiros versos do Cântico 
esp iritua l foram  compostos no cárcere, assim como, talve2, 
também a Noite escura, tema fundamental da obra homôni
ma e da Subida.9 Joáo os trouxe do cárcere (se os fixou  so
mente na memória ou por escrito, não se sabe ao certo) e le
vou-os ao conhecimento de pessoas de sua intim idade. A pe
dido de filhos e filhas espirituais, devemos os tratados de 
interpretação. Neles a linguagem do poeta transform a-se na 
de pensador, filóso fo  e teólogo, embora moderada no uso 
de termos técnicos escolásticos e m uito freqüente no uso 
de imagens concretas. Ele toma por base a experiência, que 
será completada pelas lições aprendidas da vida in te rio r de 
outras almas. Isso o preserva de unilateralidade e genera
lizações errôneas. Ele sempre levou em conta a grande va
riedade dos diversos caminhos e a adaptação suave e flexí
vel da graça às condições particulares das almas. A Sagra
da E scritu ra  se constitu i para ele fonte sempre viva de en
sinamentos sobre as leis da vida in te rio r. Nela encontra 
confirm ação segura do que já  lhe era fa m ilia r pela própria 
experiência in te rio r. Esta, por sua vez, abre-lhe os olhos 
para a im portância m ística dos liv ros sagrados. A Lingua
gem do Senhor, arrojada em suas imagens, u tilizada nos 
Salmos; as parábolas de Jesus e mesmo as narrações histó
ricas do Antigo Testamento — tudo se lhe tom a transparen
te c  lhe abre o entendimento, cada vez mais, para o que  tem 
im portância única: o caminho da alma para Deus e a ação 
de Deus na alma.

2. A  discussão acerca da quest&o de se esses escritos nunca foram 
completados, ou mutilados posteriormente, não ocorrerá aqui.

3 . Outros poemas também tiveram origem na p râ ío . Entretanto, tèsn 
importanda para nôs somente aqueles qne representam o ponto de partida 
para os grandes tratados.
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Deus criou as almas humanas para si. E le quer uni-las 
a si e lhes dar a imensa plenitude e incalculável felicidade 
de stta própria vida d ivina — isso já  nesta vida. Esse é o 
alvo para o qual Deus orienta as almas e ao qual todas de
vem tender com todas as forças. O caminho para lá  é es
tre ito  e íngreme. A m aioria se detém no meio da jornada; 
poucos passam das tentativas in ic ia is; pouquíssimas almas 
chegam ao objetivo fin a l. A razão disso está nos perigos do 
caminho, ou seja, os perigos do mundo, do in im igo m aligno 
e da própria natureza humana. Outra razão é a ignorância 
e a fa lta de uma direção espiritua l apropriada. As almas 
não entendem o que nelas se passa, e raras vezes se encontra 
quem lhes possa a b rir os olhos. A essas almas João da Cruz 
se oferece como guia experimentado. Ele se compadece dos
que erram, e sofre vendo que, por tais razões, malogra a 
obra de Deus. Ele quer e pode prestar auxílio, pois conhe
ce todos os caminhos e atalhos do m isterioso reino da vida 
interior. Sente-se até mesmo incapaz de dizer tudo quanto 
sabe acerca disso e tem de frear-se continuamente para não 
exceder os lim ites do tema da sua obra.

Seus escritos não são le itu ra  para qualquer pessoa. Por 
certo, não desejou exclu ir ninguém, mas c Santo sabia que 
somente um restrito  número de pessoas o compreenderia 
— aquelas que já  tivessem adquirido alguma experiência 
na vida in te rio r. Em prim eiro  lugar, pensa nos monges 
e monjas carm elitas, cuja vocação por excelência consiste 
na vivência dessa vida in te rio r. Mas ele sabe que a graça 
de Deus não se acha vinculada ao hábito religioso ou aos 
muros do m osteiro. A uma de suas filhas espiritua is que 
ylvia “no mundo" é que devemos o liv ro  Chama viva de am or, 
Ä'portanto para as almas contem plativas que ele escreve, de- 

. sejando dar-lhes a mão no momento em que chegam a uma 
ènemilhada e param desnorteadas, sem saber que rum o 
tomar. Nos caminhos que até então haviam trilhado , encon- 

f ; ^am obstáculos intransponíveis; contudo, o novo caminho 
que se lhes depara percorre uma espessa escuridão: quem

fcOfêrá a coragem de aventurar-se po r ele? A encruzilhada de 
ÍLúe se trata é form ada pela meditação e pela contemplação. 
Até então talvez tenha sido praticado o método de santo 
‘ ':io , exercendo-se as faculdades da alma: sentidos, ima- 

io, memória, entendimento e vontade. Mas agora elas 
sua cooperação, todos os esforços são em vão. 

Exercícios E spiritua is, outrora  fonte de consolos in te rio - 
tomam-se penosos, insuportavelm ente insípidos e esté- 

■ Mas essas almas não sentem nenhuma inclinação para
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tratarem  das coisas do mundo. Desejam manter-se calmas, 
im óveis, mantendo sossegadas todas as faculdades (is to , po
rém , parece-lhes ociosidade e perda de tem po). E is o estado 
da alma quando Deus a deseja in troduzir na *‘no ite  escura". 
Conforme a linguagem cristã, esse estado é chamado "uma 
cruz” . Mais acima dissemos que a "cruz”  e a "no ite ”  m uito 
se assemelham. Entretanto, uma simples averiguação inde
term inada de certa semelhança de sentido não resolve o pro
blema. Em certos escritos', João da Cruz acentua tanto a 
im portância da cruz que estaria plenamente justificada  nos
sa caracterização de sua vida e doutrina como ciência da 
cruz. Há, no entanto, poucos textos a ela referentes: o sím
bolo predom inante em seus poemas e tratados não é a cruz, 
mas a Noite, tema central por excelência da Subida do monte 
Carmelo e da N oite escura, e que ainda ressoa no Cântico 
espiritua l e na Chama viva de am or, estes U ltim os ocupan
do-se mais do estado posterior à noite. * For esta razão, pa
rece-nos conveniente exam inar em profundidade a relação 
entre a cruz e a noite, a fim  de obtermos a compreensão exa
ta da im portância da cruz da doutrina de são João.

§1. A CRUZ E A NOITE (A NOITE DOS SENTIDOS)

l . Diferenças de caráter sim bólico: 
o sím bolo e a expressão cósmica

Logo de in ic io , surge a questão de saber se a cruz e a 
noite possuem o mesmo sentido sim bólico. A palavra sím
bolo é usada em vários significados. As vezes é tomada num 
sentido tão vasto que por ela se designa tudo quanto seja 
perceptível pelos sentidos e indique algo de esp iritua l; ou 
então, tudo quanto fo r conhecido pela experiência natural e 
insinuar algo de desconhecido — e talvez não experimentá- 
vel pelo conhecimento natura l. Neste amplo sentido, pode
mos empregar a palavra símbolo, quer para designar a cruz, 
quer para designar a noite. Mas se tomarmos em considera
ção a diferença entre sinal e , notaremos certo con
traste.

A imagem, como cópia, representa o figurado em virtude 
de certa semelhança intrínseca. Quem a vê, é levado a nela 4

4. Nfto meaofl importante I  o ilmbolo da esposa, que DO entanto nlo 
•c ri por d&i aqui tratado. Quando falarmoa do Cântico ele »cri
explidtameste considerado.
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discernir o modelo que, conform e o caso, será conhecido ou 
reconhecido. Já entre sinal e coisa significada, não há, ne
cessariamente, semelhança intrínseca; a semelhança entre 
ambos é a rb itrá ria , e é preciso conhecê-la para compreender 
o sinal. A cruz, evidentemente, não é imagem no sentido p ró 
prio (quando se d iz que ela é um  sím bolo, apenas se o d iz no 
sentido amplo do vocábulo acima descrito, is to  é, algo con
creto que lhe indica um sentido que lhe está além do nível 
sensível). E n tre  a cruz e o sofrim ento não há semelhança 
imediatamente perceptível; entretanto, a sign ificativa rela
ção entre ambos não é a rb itrá ria . A cruz adqu iriu  s ig n ifi
cado por sua h istó ria ; não é mero objeto criado pela natu
reza, e sim  instrum ento  fabricado e usado pelo homem para 
um fim  determ inado. Como instrum ento, a cruz desempe
nhou na h is tó ria  um papel de incomparável alcance, como o 
sabem todos os que vivem em ambiente cu ltu ra l cristão. Por 
essa razão, a cruz conduz o espírito, em virtude de sua form a 
concreta, à plenitude do sentido que a ela se liga. 35 pois um  
sinal, cujo significado não é a rtific ia l, mas real, condiciona
do pela h istória . Sua form a visível conduz à vasta gama de 
conotações em que ocupa um  lugar determinado. Assim, 
podemos com razão chamá-la de insígnia.

A noite, por sua vez, é um fenômeno natural; não é obje
to em sentido p róprio , contrário  à luz diurna; ela envolve 
em seu m anto todas as coisas e a nós mesmos. Não é objeto 
contraposto a nós, nem subsiste por si. Nem mesmo é im a
gem, no sentido de figura  visível; é invisível e inform e. Con
tudo, nós a percebemos, ela está m uito mais próxim a de nós 
do que todas as outras coisas e figuras, e m uito mais ligada 
à nossa existência do que se possja pensar. Assim como a 
luz realça as coisas e suas propriedades visíveis, assim a 
•noite as absorve, ameaçando absorver também a nós. O que 
nela submerge é como se não mais existisse, embora conti
nue a existir; torneuse indeterm inado, invisível e inform e 
como a própria  noite: é como se fosse sombra ou fantasma, 
é por isso mesmo, ameaçador. E  nossa própria  existência 
não só se sente ameaçada pelos perigos exteriores que se 
escondem nas sombras da noite, mas sente-se também in ti
mamente atingida pelo caráter ameaçador da p rópria  noite. 
Ela nos tolhe o uso dos sentidos, paralisa nossos movimen
tos, nossas energias; coloca-nos numa espécie de solidão e 
faz-nos como sombras e fantasmas; é como experim entar a 
morte, isso tudo tem  significado não somente para a natu
reza v ita l, mas também para a psíquica e espiritua l, A noite 
pósmica tem sobre nós o mesmo efe ito  da chamada "noite”
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em sentido figurado. Em outros term os: o que produz em 
nós semelhantes efeitos aos da noite cósmica é chamado, em 
sentido f igurado^ “ noite” . Antes de indagar a razão pela qual 
se produzem esses efeitos, convém lem brar que a noite cós- 
mica possui um duplo aspecto — além das noites escuras e 
amedronfcadoras, há noites cujo encanto do lua r é um banho 
de luz amena, suave. Essa noite enluarada não absorve as 
coisas, mas as faz sobressaírem ã luz noturna. A essa luz, os 
contornos dos objetos perdem as arestas salientes, marca
das e duras; tudo torna-se mais brando e suave; revelam-se 
traços característicos que nunca aparecem à claridade 
da luz do dia. Também ouvem-se vozes que o excessivo ruí
do diurno costuma abafar. Além da noite clara, tem tam
bém valor a noite  escura, que amortece a agitação e ruídos 
diurnos, trazendo calma e paz. Tudo isso tem repercussão 
mental e espiritua l na alma humana. Existe uma noturna e 
suave claridade do espírito, em que liv re  da faina diurna, 
distendido e recolhido ao mesmo tempo, ele se concentra no 
profundo sentido do seu ser e da sua existência, do mundo e 
do sobrenatural. Há também um repouso, repassado de pro
funda gratidão, na paz e calma noturnas. Tudo isso deve ser 
lembrado por quem deseja compreender o sim bolism o da 
noite, usado por são João da Cruz, ele que fo i m uito sensí
vel aos vários matizes da noite cósmica. Passava noites 
inteiras jun to  à janela, contemplando ao redor, chegando a 
pernoitar ao relento. Para caracterizar a noite, encontra vá
rias palavras que por nenhum outro poeta foram  superadas. 
A alma compara o Amado, como se segue: *

la noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora,
1a música callada,
la soledade sonora,
la cena que recrea y enamora.

O pensador são João, quando fa la da noite em seus tra
tados, o  fa z  insinuando tudo q u a n to  esse term o s ig n if ic a  pará 
o poeta e para o homem. Tentaremos descrevê-lo em sua 
expressão sim bólica, sem te r, contudo, a pretensão de esgo
tar-lhe o significado.

A noite m ística não deve ser entendida em sentido cós
m ico; ela não vem de fora, mas tem sua origem  no íntim o 
da alma e só envolve a alma na qual penetra. Mas os efei-

5. C iníico espiritual, verso 15 (BAC, p. 738).
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tos que produz nessa alma são comparados aos da noite cós
mica: o mundo exterior fica  “envolto em trevas“ , ainda que 
jjaja a clara luz do dia; produzem-se na alma solidão, aban
dono, e vazio, a atividade de suas faculdades fica  to lh ida, 
afligem-na ameaças de pavor que a noite esconde em seu 
seio. Há, porém, uma luz noturna  que abre no fundo da al
ma um mundo novo e ilum ina  com sua claridade interna o 
mundo exterior, revelando-o completamente mudado.

Procuremos, pois, esclarecer a relação entre a noite cós
mica e a noite m ística, na medida em que as considerações 
precedentes o perm itirem . Evidentemente, não se tra ta  aqui 
de relação sim bólica, por nada que tenha sido estabelecido 
anterior e arb itrariam ente; nem se tra ta  de sentido causai, 
condicionado pela h istó ria , como na insígnia da cruz. Em 
nosso caso, há uma confluência íntim a que nos perm ite usar 
indistintam ente os mesmos term os. Palando em noite como 
imagem, devemos ter em mente, em prim eiro lugar, que 
essa palavra se aplica à noite cósmica, p rim eiro , para depois 
ser aplicada à noite m ística. Assim, passa-se de algo univer
salmente conhecido para algo desconhecido e de d ifíc il com
preensão, porém semelhante. Não se pode pensar em rela
ção de cópia, porque uma nâo é cópia da outra. Deve-se 
pensar, antes, em relação de expressão sim bólica, como a 
que existe entre o que é percebido pelos sentidos e o sign ifi
cado espiritua l: ta l como as feições e expressões do rosto 
manifestam a índole e a vida psíquica; e ta l como a natureza 
revela algo de espiritua l e até d ivino. Existem, pois, origens 
comuns e identificação real que perm item  ao sensível fazer 
compreender o espiritua l. Da relação de Imagem resta so
mente a semelhança: semelhança, aliás, em que o que há de 
igual em ambos não é exatamente compreensível, mas suge
rido por determ inados traços afins. Em  confronto com a
reiaçao de cópia, h á  diferença, não somente pela deficiên
cia da cópia, como também por se tra ta r de figuras sem fo r
mas bem-determinadas. Nisso há também contraste em re
lação à expressão m ím ica: a cada expressão do ro s to , q u e  

artista pode perfeitam ente copiar com lápis ou pincel, 
porresponde um determ inado processo espiritua l. Mas a 
noite — cósmica ou m ística — é algo indeterm inado e abran
gente, cuja plenitude de sentido somente pode ser sugerida 

;r j>or ser impossível explicá-la totalm ente — o que encerra 
cosmovisão çompleta, e um modo próprio  de e x is tir. 

Nisto consiste exatamente o que há de comum: no fa to  e na 
stngularidade da cosmovisão e do modo de existir. Em am- 
-as as noites, há algo de incompreensível, porém  bastante
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in te lig íve l paia lhes fundam entar a m útua correspondência. 
Aquilo que perm ite compreender uma por meio da outra. 
À correspondência-chave não se baseia em escolha a rb itrá 
ria  ou comparação metódica, mas resulta das experiências 
simbólicas, baseadas em relações prim árias que perm item  

exprim ir em imagens concretas coisas inexprim íveis em 
conceitos.

Estamos, pois, em condição de sintetizar a diferença en
tre  o caráter sim bólico da cruz e da noite: a cruz é a insígnia 
de tudo quanto se relaciona, causai ou historicam ente, com 
a cruz de C risto. A noite é a expressão cósmica indispensá
vel à cosmovisão m ística de são João da Cruz. A preponde
rância do símbolo da noite vem ind icar que, nos escritos do 
santo D outor da Igre ja, quem fala não é tanto o teólogo: é 
mais o poeta e o m ístico, embora o teólogo vigie e governe 
com cuidado os pensamentos e expressões.

2. O Cântico da noite escura

Estudemos agora a noite  para nela encontrar o
eco da mensagem da cruz. Como ponto de partida, convém 
tom ar o Cântico da noite escura, por ser o fundam ento de 
ambos os tratados que versam sobre a noite m istica.

1. En una noche oscura, 
con ansias, en amores 
oh! dichosa ventura!, 
sali sin ser notada, 
estando ya m i casa sosegada;

2. a oscuras y segura
por la secreta escala, áisfrazada, 
oh! dichosa ventura! 
a oscuras y encelada, 
estando ya m i casa sosegada;

3. en la noche dichosa,
en secreto, que nadle me veia
v i yo m iraba cosa,
sin otra  luz y guia
sino la que en el corazón ardia.

4. Aquesta me guiaba
más cierto que la  luz dei mediodía 
adonãe me esperaba 
quien yo bien me sábia, 
en parte donde nadie parecia.
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5. Oh! noche que guiast; 
oh! noche amable más que la alborada!; 
oh! noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transform ada!

6. En m i pecho flo rid o ,
que entero para él solo se guardaba, 
aüí quedó dorm ido, 
y yo le regalába,
y e l ventalle de cedros aire dába.

7. E l aire dei almena,
cuando yo sus cabellos esparcia, 
con su mano serena 
en m i cuello heria, 
y todos m is sentidos suspendia.

8. Çuedémey olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado; 
cesó todo y dejéme, 
dejando m i cuidado 
entre las azucenas olvidado.

3. A noite escura dos sentidos

a) Introdução ao significado da noite
A imagem poética desses versos é completa: nenhuma 

palavra doutrinária  a interrom pe. Os tratados da Subida e 
da N oite escura, textos de comentário, servem de chave para 
sua compreensão.

A alma que entoa esse cântico já  atravessou a noite e 
chegou ao fin a l, tendo-se unido ao divino Esposo. O cântico 
é, por esta razão, um hino de louvor ã noite, que se trans
form ou em caminho para a bem-aventurança. A exclama
ção de jú b ilo : “Oh! dichosa ventura!”  é repetida várias vezes. 
Contudo, a escuridão o o medo não foram  esquecidos: um 
retrospecto é capaz de dar idéia do estado em que se en
controu a alma.

A casa, da qual sai a Esposa, representa a parte sen
sível da alma; está sossegada porque todos os desejos se 
acalmaram. A alma conseguiu de lá sa ir porque Deus mes
mo a libe rtou : por esforço p róprio  não o te ria  conseguido.*
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Esses poucos esclarecimentos bastam para salientar a im 
portante distinção entre a noite passiva e a noite ativa, das 
quais se há de fa la r mais expressamente quando tratarm os 
da relação entre ambas. A fim  de se liv ra r dos grilhões da 
sua natureza sensível, deve a alma empenhar todas as ener
gias disponíveis, mas é preciso que Deus venha em seu auxí
lio  e lhe envie graça preveniente: Deus in ic ia  sua ação e tam
bém a completa.

O desapego é designado como noite, que a alma tem de 
atravessar. E , na verdade, podemos fa la r em noite numa 
tríp lice  perspectiva, ou seja, a de ponto de partida, caminho 
e fim  (ob je tivo ). O ponto de partida é marcado pelo dese
jo  das coisas deste mundo, a que a alma deve renunciar.
A renúncia a coloca numa escuridão espessa* comparável a 
um nada — é por isso que lhe é dado o nome de noite. 
O mundo que percebemos com os sentidos é, naturalmente, 
o fundamento natural da nossa existência, o lugar onde 
nos sentimos em casa* lugar onde nos é posto à dispo
sição o alim ento e tudo quanto é necessário; é a fonte 
de nossas alegrias e prazeres. Vendo-nos privados deste 
mundo, ou obrigados a dele nos afastar, sentimo-nos co
mo se a te rra  firm e  nos faltasse sob os pés; tudo ao 
redor de nós anoitece: é  como sentir-se submergindo, ani
quilando-se. Entretanto, não é isso o que acontece: se
remos colocados num caminho que, embora tenebroso e 
im erso na noite* é seguro — é o caminho da Pé. É um ca
m inho porque conduz à união com Deus; é envolvido em noi
te escura porque, comparado ao entendimento claro da ra
zão natural, é obscuro. A fé nos leva a conhecer algo que 
não chegamos a ver bem claramente. O objetivo fina l do j 
caminho é uma noite: nesta terra, mesmo ao a ting ir a união j 
bem-aventurada, Deus permanece escondido de nós, O olhar 
de nosso espírito  não é adaptado para sua excessiva lum ine-j 
sidade e enxerga como na escuridão noturna. Mas assim 
como a noite cósmica não se mantém igualmente escura em 
toda a sua extensão, assim também a noite m tstica  tem perio
dos e graus variáveis de escuridão. O desaparecimento do; 
mundo sensível é como o ca ir da noite, quando ainda resta 
uma lum inosidade crepuscular, resquício da claridade diur
na. Mas a fé é como a escuridão da meia-noite* porque nes
te ponto acham-se apagados não só a atividade dos sentido^ 
mas também o entendimento natural da razão. Quando'; 
enfim , a alma encontra o próprio  Deus, é como se rompesse 
em sua noite  a alvorada do dia da eternidade. 46
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Esta breve exposição p e rm itiria  salientar certos pontos 
de contato entre a noite e a cruz; entretanto, as relações to r
nam-se ainda mais evidentes ao considerarmos, separada
mente, cada uma das várias fases da noite.

b ) A entrada ativa na noite, form a de seguir a cruz

O ponto de partida  — a prim eira  fase — é chamado por 
João da Cruz de N oite escura dos sentidos.7 O que im porta 
nesse ponto é a m ortificação do desejo de todas as coisas, 
jvféo se tra ta , por certo, de extinguir a percepção dos senti
dos: eles são como janelas pelas quais recebemos a luz de 
nossa inteligência enquanto estivermos no cárcere escuro 
da existência corporal e, enquanto existirm os, deles não po
deremos prescindir. Devemos, porém, aprander a ver. a ou
vir e tc ... como se não víssemos ou ouvíssemos nada. O que 
deve m udar é a nossa atitude fundam ental em face do mun
do sensível. Esta atitude do homem natural não é, via de re
gra* somente a de um  ser racional — ele encontra-se no 
mundo como ser sensível, com desejos e aspirações — e 
como homem de ação. O homem vê-se preso ao mundo por 
m il laços, porque o mundo lhe oferece aquilo que o satisfaz, 
estimula-o a agir e é o p róprio  objeto de suas ações. De 
modo geral, o homem se deixa levar pelas tendências e de
sejos em suas ações e condutas, na alimentação, no vestuá
rio, no trabalho, no repouso, nos divertim entos e lazeres 
e. também na vida .social. Sente-se fe liz e contente quando 

:jnjto encontra obstáculos extraordinários que o estorvem.
‘ -Dizemos “ obstáculos extraordinários”  porque v iver neste 
mundo sem dificuldade alguma não é possível; as d ificu lda- 
"V  são tão fam iliares ao homem, desde a infância, que já  

tomaram  parte integrante de sua natureza. E le sabe, por 
ücação e experiência, que a liv re  expansão das ten- 
cias só lhe pode ser nociva, e o bom senso o levará 

freá-las e dominá-las. As mesmas exigências lhe serão 
por respeito aos outros — imposição da vida (n r- 

íente social) tj decorrência da le i e da é tic a  naturais, 
ei natural das tendências fica  intacta em si mesma; to r- 
se porém equilibrada pelas demais leis e exigências. O in i-  
;da Noite escura traz consigo uma to ta l novidade: o “ sen- 
- em casa”  neste mundo, tão natural e agradável; os

7. Esta será tratada no primeiro volume da do monte
e na primeira parte da Noite escura, intitulada Noite escura dos
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prazeres que proporciona; o desejo desses prazeres e, logo 
em seguida, a sua aceitação. E nfim , tudo quanto cons
titu i e representa o cotidiano do homem é , aos olhos de 
Deus, escuridão, ■ incom patível com a Luz d ivina. Na a l
ma, tudo isso tem  de ser cortado pela raiz, se nela se quiser 
dar lugar a Deus. Corresponder a esse im perativo significa 
a b rir lu ta  contra a natureza humana; sign ifica tom ar sobre 
si a própria  cruz e entregar-se à cruciíixão. Nessa a ltura, 
são João lem bra as palavras do Senhor: “ Assim, pois, qual
quer um  de vós que não renuncia a tudo o que possui Ce mes
mo o desejo), não pode ser meu discípulo” . • O im pério do 
desejo na alma é realmente escuridão, como será compro
vado: a concupiscêncla cansa e atorm enta a alma, deixan
do-a em escuridão; mancha-a e esgota-lhe as forças; rouba- 
-lhe o espírito de Deus, de quem se afastou pela entrega ao 
espírito anim al. Lu ta r contra a concupiscêncla, ou tom ar 
sobre si a cruz, sign ifica entrar ativamente na noite escura. 
Para tanto, João da Cruz dá as seguintes instruções, a fir
mando que “ quem se decid ir seriamente a exercitar-se nelas, 
não necessitará de quaisquer outras” :

1) m anter sempre vivo o desejo de em tudo im i
ta r a C risto, vivendo conforme sua vida. Para tan
to é preciso m editá-la, para conduzir-se em tudo 
da maneira como ele o fa ria ;
2) para realizar esse desejo com perfeição, é  pre
ciso renunciar a qualquer prazer que se ofereça 
aos sentidos e até afastá-lo de si, caso não con tri
bua para a honra e g lória  de Deus.
Tudo há de ser fe ito  pela alma “ por am or a Jesus 
C risto, o qual nesta vida não teve nem quis outro 
gosto que fazer a vontade de seu Pai, ao qual ele 
chamava de seu alim ento. Se se apresentar o gos
to de ouvir coisas que não im portem  para o ser
viço e g ló ria  de Deus, não as queira provar nem 
ouvir” . Deverá p ra ticar igualmente a m ortificação 
de todos os sentidos, repelindo-lhe habilm ente as 
impressões na medida do possível; “ se não puder, 
basta que não queira comprazer-se nisso ainda que 
essas coisas passem pela alma. E dessa maneira 
há de deixar logo m ortificados e vazios desse de-

8. Esta escurídXo do pecado 6 fnodamentalmente diferente da escuri
dão originada eia Deus; ele mesmo a suspende depois.

9 . Lc 14,33. 48
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le ite  os sentidos, como no escuro. Com esse 
cuidado, em breve terá grande proveito” .
“ E para m o rtifica r e apaziguar as quatro paixões 
naturais, — o prazer, a esperança, o tem or e a 
dor — de cuja concórdia nascem esses bens e os 
demais, o remédio que se segue é to ta l, m uito 
m eritó rio  e causa de grandes virtudes:

Procure sempre inclinar-se,
não ao mais fá c il, e sim  ao mais d ifíc il;
não ao mais saboroso, e sim  ao mais insípido;
não ao mais gostoso, mas ao que dá menos
gosto;
não ao repousante, mas ao trabalhoso; 
não ao que consola, mas ao desconsolo; 
não ao m ais, e sim  ao menos; 
não ao mais a lto  e precioso, mas ao mais baixo 
e desprezível;
não a querer alguma coisa, mas ao nada que
re r;
não a andar buscando o m elhor das coisas 
tem porais, mas o p io r; 
e desejar entrar em toda a nudez, vazio e po
breza
de tudo quanto há no mundo, por amor de 
C risto.

Convém abraçar de coração essas obras e procu
ra r confo im ar a elas a vontade... O que fo i d ito , 
se bem -praticado, bastará para entrar na noite 
sensível” .10

Não é preciso in s is tir mais em que essa entrada na 
noite escura dos sentidos eqüivale a espontaneamente tom ar 
sobre si e aceitar a cruz. Mas o simples aceitar a cruz ainda 
não leva ã m orte na cruz; ora, para atravessar inteiram ente 
a noite é preciso que o homem m orra para o pecado. O ho
m e m  pode oferecer-se ã cruclflxão, mas não pode cruciíícar- 
-se a si p róprio . E is por que aquilo que fo i iniciado pela 
noite ativa  tem  de ser completado pela noite passiva, isto  é, 
pelo p róprio  Deus. “ Por mais que procure ajudar-se, não 
pode, por seu esforço, purificar-se ativamente, de modo a 
fica r disposta, no m inim o ponto, para a d ivina união da 
perfeição do amor, se Deus não a toma pela mão e a p u rifi-
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ca ele próprio  naquele fogo obscuro para a alma, como e no 
modo que havemos de d iz e r".11 12

c) A noite  passiva como crucifixão
Já fo i afirm ado que a penetração ativa na noite escura 

só se pode realizar porque Deus, com sua graça preveniente, 
auxilia,- a tra i e apóía a alma no caminho. Mas nos p rin c i
piantes essa graça ainda não tem o caráter de noite escura. 
Deus os tra ta  como a mãe carinhosa cuida dos seus peque
nos: carregando-os ao colo e alimentando-os com a doçura 
do leite, ou seja, Deus faz com que suas práticas espirituais 
— oração, meditação e m ortificação — sejam acompanha
das de abundantes alegrias e consolações. Esse jú b ilo  to r
na-se m otivo de pronta entrega às práticas espiritua is; eles 
não notam a im perfeição que há nisso, nem as numerosas 
fa ltas que cometem na prática das virtudes. O santo prova 
com exemplos concretos que, nos principiantes, transferem - 
-se para a ordem espiritua l os sete pecados capitais: a sober
ba espiritua l, porque se gabam de suas graças e virtudes, 
olhando com desdém para os demais, e preferindo aconse
lh a r os outros a ouvir conselhos; a avareza esp iritua l — nun
ca lhes parece demasiado o que possuem de liv ro s, c ru c ifi
xos, rosários e tc .13 A fim  de se desacostumarem, é preciso 
que sejam privados do le ite  das consolações e alimentados 
com substância mais sólida. "Já se havendo exercitado por 
algum tempo no caminho da virtude, perseverando na medi
tação e na oração, nas quais com o gosto e o deleite que aí 
encontraram, desapegaram-se das coisas do mundo e adqui
rira m  algumas forças espirituais em Deus (com as quais f i
caram um tanto refreados os desejos das criaturas e já  
poderão sofrer em Deus um pouco de peso e aridez sem 
vo lta r atrás ao m elhor tempo, quando se achavam mais à 
vontade nesses exercícios e sp iritu a is ). . .  é então que Deus 
lhes escurece toda essa luz e lhes fecha a porta, privando- 
-lhes do manancial da doce água espiritua l que andavam sa
boreando em Deus. . .  todas as vezes e por todo o tempo que 
lhes apetecesse, deixando-os tão às escuras que não sabem 
para onde d irig ir a faculdade da imaginação e o pensamen
to . . . 18 Todas as práticas de piedade lhe parecem agora in 
sípidas e enfadonhas, E  não se tra ta  aqui da conseqüência

11. Noite escura. N cile  dos sentidos, c. 3.
12. Idetn, ibidem, c. 2.
13. Idem, ibidem, c. 9, Cr., n , 26s*.
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de pecados e im perfeições, mas da aridez da
noite escura, como veremos por três sinais:

1) a alma não sente prazer nas criaturas;
2) a alma se lem bra continuamente de Deus, com
solicitude e ansioso cuidado, pensando que não 
serve a ele, mas que volta atrás, por se ver sem 
gosto pelas coisas d ivinas". A alma não se preo
cuparia com seu estado, caso sua aridez fosse con
seqüência de sua tíbíeza e indiferença. Na aridez 
purificadora, porém, predom ina sempre o dese
jo  de servir a Deus. O espírito se fo rtific a , enquan
to os sentidos, por fa lta  de prazer, sentem-se fra 
cos e sem energia. “ Deus transfere os bens e fo r
ças do sentido para o esp irito  e, como os sentidos 
e a força naturais não têm capacidade para isso, 
ficam  jejunos, secos e vazios; porque a parte sen
sível não tem aptidão para o que é puro espírito. 
Assim, enquanto o espírito goza, a carne se ente- 
dia e enfraquece. Mas o espírito, que vai rece
bendo o alim ento, toma-se fo rte , mais a lerta e so
líc ito  que antes no cuidado de não fa lha r com 
Deus. , .  14
3) a im possibilidade para a alma, por mais es
forços que empregue nisso, de m editar e discorrer 
com o entendim ento e com a ajuda da imagina
ção, como costumava fazer anteriorm ente. Deus 
aqui começa a comunicar-se, não mais por meio 
dos sentidos, como o fazia até então, quando a 
alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio, l i 
gando ou d ivid indo os conhecimentos; agora ele 
o faz puramente no espírito , onde não é mais 
possível haver discursos sucessivos. A comunica
ção é fe ita com um ato simples de contemplação, 
a que não chegam os sentidos interiores e exterio
res da p a rte  in fe rio r. P ur isso a imaginação e a 
fantasia não podem então apoiar-se em considera
ção algum a... Esta contemplação, de certa form a 
escura e m uito  árida para a parte sensível do ho
mem, é escondida e, mesmo para quem a recebe, 
m iste riosa ... 16 V ia de regra, ela traz à alma In-

14. Idem, ibidem, c. 9, Ed. Ç r„ n , 29.
15. idem, ibidem, Ed. Cr., U, 31.
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clinação e desejo de fica r a sós e em quietude, sem 
que pudesse ou quisesse pensar em algo determ i
nado. “  Nesse descuido e repouso, sentiria  logo, e 
delicadamente, aquela nutrição in te rio r; esta não 
delicada que não é notada... é como o ar que, ao 
fecharmos a mão, se esvai. , .  nesse estado. Deus 
tra ta  a alma de ta l maneira e a leva por um ca
m inho tão diferente que, se ela quiser operar com 
suas faculdades, antes d ificu lta  que ajuda a obra 
que Deus nela está fazendo... "A  paz com que 
Deus deseja prem iar a alma, como fru to  e com
pensação da aridez da parte sensível, é espiritua l 
e delicada e produz obra quieta, delicada, solitá
ria , satisfatória  e pacífica, m uito alheia aos pra- 
zeres sensíveis e palpáveis anteriores. . . ” 17 As
sim  se dá a entender que a m orte do homem car
nal verifica-se antes do alvorecer da vida nova, a 
qual é trazida por essa m orte.

Não é exagero algum chamar de crucifixão os sofrim en
tos das pessoas que se encontram nesse estado. Pela inca
pacidade de fazer uso de suas energias, parecem crucifica
das. A aridez junta-se o medo de se suporem em caminho 
errado. “Pensam que para elas acabou-se o bem espiritual 
e que Deus as abandonou.“  Esforçam-se por exercer as prá
ticas anteriores, mas não conseguem qualquer resultado; pe
lo  contrário, Isso lhes perturba a paz incutida por Deus. Na
da devem fazer, a não ser "te r paciência e perseverar na 
oração” . Delas somente se exige deixar a alma liv re , desem
baraçada e descansada de todos os conhecimentos e pensa
mentos, não tendo preocupação acerca do que deverão pen
sar ou m editar; e contentando-se apenas com a atenção amo
rosa e sossegada em Deus, sem preocupações, tentativas ou 
desejos de saboreá-lo ou senti-lo. “ Privadas, entretanto, de 
direção segura, essas almas fazem esforços em vão e ator
m e n ta m -s e  c o m  a idéia de que a oração <5 perda de tempo 
e qpe m elhor seria deixárla. Mas se se entregassem, tran
quilam ente, à contemplação obscura, notariam  prontamente 
aquilo a que alude o segundo verso do Cântico da noite es
cura, is to  é, o incendiar-se de amor. Porque a contemplação 
outra coisa não é que infusão secreta, pacífica e amorosa de
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16. Idem, ibidem, E4. n, 30.
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Deus; e, se a deixam expandir-se, inflam a a alm a em espiri
to de am or” .w

Esse inflam ar-se de am or imcialm ente não é notado. 
A alma sente, antes, aridez, vazio, dolorosa angústia e preo
cupação. Se acaso notar algo, há de senti-lo como ansioso 
desejo de Deus, dolorosa ferida de amor. Somente mais 
tarde reconhecerá que Deus quis purificá-la  pela noite  dos 
sentidos e submeter estes ú ltim os ao espírito. E la então ex
clamará: “ Oh! dichosa ventura!” , e reconhecerá o lucro  que 
teve por "sa ir sem ser notada” , isto  é, tomou-se liv re  da es
cravidão dos sentidos; pouco a pouco desprendeu das cria
turas seus desejos e os d irig iu  para os bens eternos. A noi- 
te sensível tornou-se para ela porta estre ita18 que conduz 
à vida.

Chegou a hora de cam inhar pela senda estreita, que con
duz através da noite do espírito. Poucos hão de chegar a 
esse ponto, mas os proveitos oriundos da prim eira  noite já  
são bem grandes: a alma ganha em conhecimento p róprio ; 
chega a reconhecer a p rópria  m iséria; não m ais descobre 
bem algum em si mesma e aprende a apresentar-se com 
mais reverência diante de Deus. Agora é que se lhe mani
festa o entendimento da grandeza e sublim idade de Deus. 
A libertação de todos os recursos e apoios de ordem  sensí
vel lhe perm ite receber ilum inações e tom ar-se acessível à 
verdade, ß neste sentido que canta o salmo:

M inha alma tem sede de ti, 
m inha carne te deseja com ardor, 
como terra  seca, esgotada, sem água.
Sim, eu te contemplava no santuário, 
vendo teu poder e tua g lória.

O saim ista d á  a entender que nenhum dos deleites espi
ritua is e numerosos prazeres de que havia desfrutado “ lhe 
serviu de disposição e meio para conhecer a g ló ria  de Deus, 
mas a aridez e a fragilidade da parte sensível.. . ” âl A alma 
é incapaz de te r idéia d e  Deus p e lo  p e n sa m e n to  d is c u rs iv o , 
ou de fazer progresso por meio do pensamento reflexivo au
xiliado pela imaginação.

A aridez e o vazio tornam  a alma hum ilde. O orgulho de 
outrora desaparece, por não encontrar a alma em si mes-

18. Idem, ibidem, 311 (cap. 10), Ed. Cr., n , 33».
19. Cf. M t 7,14.
20. SI 63,2-3.
21. Subida I. n , cap. 12, f2 , Eà. Cr.. H, p. 42.
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ma coisa alguma que ainda lhe sirva de estím ulo a olhar os 
outros com desdém; despertam-se agora no p róprio  coração 
amor e estima por eles. A alma está consciente de suas m i
sérias e não pode se ocupar com os outros. Sentindo seu 
próprio  desamparo, há de tom ar-se modesta e obediente; 
desejará ser orientada para colocar-se no caminho certo. 
A avareza esp iritua l ó radicalm ente curada: não mais encon
trando gosto em nenhum exercício espiritua l, toma-se co
medida e há de fazer o que faz Unicamente por am or a Deus, 
sem procurar nisso satisfação pessoal. Assim se dá com 
todas as imperfeições. Desta maneira, desaparecem tam 
bém a confusão e a inquietação, penetrando na alma profun
da paz e contínua lembrança de Deus. Somente o receio 
de desagradá-lo permanece. A noite escura torna-se escola 
de todas as virtudes: ensina a resignação e a paciência, pela 
observância fie l da vida espiritua l, mesmo que nela não 
encontremos consolo e gosto; a alm a alcançará o puro amor 
a Deus enquanto agir conforme sua vontade; a perseveran
ça em todas as contrariedades lhe assegiua ânimo e fo rta 
leza. A purificação completa de todas as inclinações e dese
jos sensíveis leva a a lm a.à liberdade de espirito , em que 
amadurecem os fru tos do E spírito ,22 * e essa liberdade garante 
abrigo e segurança contra os três inim igos — o demônio, 
o mundo e a carne —, que nada poderão contra o espírito, 
porque a alma “ saiu sem ser notada” . A casa está em pro
funda paz, uma vez que as paixões se acalmaram e a sensi
bilidade adormeceu, pela aridez.

A alma escapou, encontrou o caminho do espírito, o ca
m inho dos adiantados, a via  ilum inativa  onde o p róprio  Deus 
lhe serve de mestre, sem a própria  cooperação da alma. Ela 
encontra-se, neste ponto, em estado de transição. A contem
plação causa-lhe alegria puramente esp iritua l, da qual os 
sentidos purificados também participam . As vezes, ela volta 
à meditação; as alegrias altemam-se com dolorosas prova
ções. Antes de entrar na noite do espírito, a alma experimen
tará, além da a rid e z  e do v a z io , d o lo ro s a s  e profundas prova
ções, causadas por penosas tentações: o esp irito  da impureza 
e o da blasfêm ia apoderam-se da sua imaginação; o espírito 
m entiroso lhe causa escrúpulos, confusões e perplexidades. 
São tempestades que têm por fim  provar e forta lecer as al
mas. E  nem todas o experimentam igualmente; m uitas nem 
chegam a ultrapassar esse estado de transição. Todavia, as

22. G1 5,22.
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que houverem de a tin g ir a meta m uito terão de suportar. 
Quanto mais a lto  o grau de união amorosa que Deus reser
va à alma, tanto mais profunda e demorada será a purifica 
ção. E que mesmo as almas mais adiantadas se ressentem 
ainda de m uitas im perfeições habituais, das quais deverão 
ser libertadas pela noite do espírito. E, juntam ente com os 
espíritos, os sentidos serão também completamente p u rifi
cados: neles é que residem as raízes das imperfeições. ”

A descrição da via purgativa m ostra çue essa noite não 
é sem luz, embora os olhos da alma, ainda não adaptados 
a ela, sejam incapazes de percebê-la. Nos breves comentá
rios que João da Cruz dedica à noite dos sentidos, acham-se 
bem-marcados os fru tos valiosos que essa noite produz. C ris
to, ao anunciar sua paixão e m orte de cruz, anuncia sim ulta
neamente sua Ressurreição, Segundo a litu rg ia  da Ig re ja , 
o caminho é esse: “Per passionem e t crucem ad ressurrectio
nis gloriam ” . À medida que m orre o homem carnal é que 
se dá a ressurreição do homem espiritua l. Esse adm irável 
e novo nascimento até agora fo i apenas insinuado. João res
tring iu  bastante a descrição da prim eira  noite po r te r pres
sa em chegar à noite do espírito. Esta constitu i o tema p rin 
cipal. Por essa razão, pareceu-nos m elhor tra ta r da relação 
entre m orte e ressurreição somente depois da noite escura 
do espírito.

§2. ESPÍRITO E FÉ — MORTE E RESSURREIÇÃO 
(A NOITE DO ESPIRITO)

In trodução: colocação do problema

João da Cruz denominou a noite do espírito  "cam inho 
estreito” . Antes a Fé já  fo ra  designada "cam inho'', e sua es
curidão denominada “ m eia-noite” . Daí se conclu ir que, na 
noite do espírito, a Fé representa o papel p rincipa l. A fim  de 
penetrar o assunto com clareza, devemos averiguar o que 
o Santo entende p o r espirito  e por Fé. Eesa tarefa não 6 
tão fác il: tudo quanto são João da Cruz escreve é orientado 
por uma ontologia do espírito. Não possuímos nenhum tra 
tado seu sobre esse assunto, nem pretendeu ele sistem atizar 
uma teoria de noções que lhe eram fam iliares, brotavam - 
-lhe do íntim o e, às vezes, eram por ele mencionadas. Me
nos ainda as que ele indagaria a si mesmo quais as fontes
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de onde haurira esses conhecimentos, Para o fim  que tinha 
em vista, todas essas questões eram de im portância secun
dária. Quanto a nós, devemos confessar que, se quiséssemos 
indagar mais a fundo sobre esse im portante problem a histó- 
rico-esp iritua l, iríam os nos afastar em demasia de nossa 
intenção, Não podemos, entretanto, fu g ir à pergunta obje
tiva : que entendia João da Cruz por espírito e Fé? Procura
remos dar a resposta baseados no que ele diz acerca da noite 
do espírito. Mesmo assim, há uma certa dificuldade: a 
noite é tratada por duas vezes — na subida e na noite  es
cura — e ambas as obras estão incompletas.

í .  Purificação das forças espirituais na noite ativa

a) A noite da Té como via para a União divina
A segunda noite é mais escura que a p rim eira : aquela 

ating iu  a parte sensível do homem e fo i de natureza mais ex
terna, ao passo que a noite da Pé atinge a parte superior, ra
cional; é de natureza interna, e p riva  a alma do entendi
mento, chegando até a cegá-la.

“Os teólogos afirm am  que a Fé é um hábito certo e obs
curo da alma. Obscuro porque leva-nos a crer em verdades 
reveladas pelo próprio  Deus, que estão acima de qualquer 
luz natural e excedem, sem comparação, todo o entendim ento 
humano. Daí o porquê de essa excessiva luz dada pela Fé 
ser para a alma escuridão tenebrosa, pois o m aior sobrepuja 
o m e n o r... Assim, a luz da Fé, por seu grande excesso, 
absorve a luz do entendimento, a qual por si só apenas al
cança o conhecimento n a tu ra l. . . ” 14 Nossa inteligência, po
rém, pode tom ar-se apta para coisas sobrenaturais se Deus 
quiser elevá-la a esse conhecimento; por natureza, entretan
to , é somente capaz de conhecimento natura l, ou seja, por 
meio dos sentidos — a via natural que lhe apresenta o obje
to . “Para tanto, é preciso que retenha as idéias e imagens 
dos próprios objetos ou de outros semelhantes“ . ** Ouvin
do fa la r alguém de alguma coisa nunca vista e não conhecida 
sequer por semelhança com outra, o que pode apreender é 
somente o nome da coisa, mas nunca adquirir-lhe a imagem. 
Seria o caso do cego de nascença em relação ás cores. Algo 
assim nos acontece em m atéria de Fé, pois esta se refere 
a realidades que nunca vimos os ouvimos: desconhecemos 24 25

24. Idem, ibidem, 1. H, c. 3.
25. Idem, ibidem.
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também coisas que lhe sejam semelhantes. Besta-nos tuna 
única atitude adm issível: aceitar o que nos fo i d ito , pon
do de lado a luz do nosso conhecimento natura l. Cabe-nos 
dar assentimento ao que nos fo i d ito , embora não nos tenha 
sido mostrado pelos sentidos. For isso, a Fé é para a alma 
uma noite totalm ente escura. Mas é por isso também que 
a Fé traz a luz à alm a: um conhecimento com absoluta cer
teza, que supera todo e qualquer outro conhecimento e ciên
cia, de modo que só se chega à verdadeira concepção da Fé 
pela perfe ita contemplação. E is por que está escrito: “ Si non 
credideritis, non in te llig e tis ”  — Se não o crerdes, não o com- 
preendereis.29

Pelo que acaba de ser d ito , fica  evidente que a Fé não é 
somente noite escura, mas também caminho: é o caminho 
para a meta a que tende a alma, qual seja, a união com Deus. 
é  somente por ela que se obtém o conhecimento de Deus. 
Mas como unir-se a Deus sem o conhecer? A fim  de ser con
duzida à meta pela Fé, é preciso que a alma tome atitude 
conveniente — entrar na noite da Fé espontânea e decidida
mente, por opção própria . Após te r renunciado na noite 
dos sentidos a todos os desejos de criaturas, deverá, para 
chegar a Deus, m orrer para as forças naturais, ou seja, para 
os sentidos e a razão.

Para conseguir a transform ação sobrenatural, é preciso 
deixar tudo quanto faz parte do homem natural. A alma pre
cisa abandonar mesmo os bens sobrenaturais, caso Deus os 
tenha dado. E la deve separar-se de tudo quanto se re fira  ao 
entendimento. Deve manter-se às escuras — como um ce
go — apoiando-se na Fé escura, tomando-a por guia e luz, 
e não se apoiando em nada do que entende, prova, sente e 
imagina, porque tudo isso são trevas que a farão e rra r, en
quanto a Fé está acima de todo aquele que entender, provar, 
sentir e im aginar” . 21 Diante de tudo isso, deve a alm a to r
nar-se completamente cega, e permanecer nesse estado para 
alcançar o que a íé ensina. Quem não estiver completamen
te cego não se deixa conduzir de bom grado pelo guia de ce
gos, pois continua no que ainda é capaz de enxergar por sl: 
“Assim a alma, ao se apoiar em alguma coisa que saiba, ou 
em algum sentim ento ou gosto de D eus... facilm ente erra 
óu se detém, pois não quer fica r cega em seu verdadeiro guia, 
a Pé. Para chegar à união com Deus, é preciso cre r em seu

26. Idem, ibidem, c. 3 (a frase 6 do profeta bafas).
27. fdem, ibidem, c. 4.
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ser o qual não é apreendido pelo entendimento, nem pelo 
desejo, nem pela imaginação ou qualquer outro sentimento, 
nem se pode saber nesta vida. O mais alto grau, em que se 
possa sentir ou provar a Deus, d ista infin itam ente de Deus 
e de sua pura posse... Se quiser unir-se peiíeitam ente nes
ta vida, pela graça, com aquele ao qual estará unida na 
outra, pela g lória  — coisa que, como aqui d iz são Paulo, o 
olho não viu, o ouvido não ouviu, nem entrou no coração do 
homem —■," deverá a alma fica r às escuras para tudo quanto 
possa entrar pelo olho, de tudo quanto se possa receber pelo 
ouvido, de tudo quanto se possa im aginar com a fantasia e 
compreender com o coração, que aqui significa a alm a".

Enquanto a alma se apoiar em suas próprias forças, ex
perim entará somente dificuldades e obstáculos. Quanto ao 
caminho, devemos considerar que o abandono do próprio  
caminho eqüivale a tom ar o caminho certo. E ainda, “ ten
der à meta e abandonar o próprio  modo é entrar na meta 
que não tem modo — Deus; porque a alma que chega a esse 
estado já  não tem modos ou maneiras de ser: mene« ainda 
a eles se apega (aos modos de entender, gostar ou sen tir), 
embora contenha todos eles em "si, ta l como alguém que 
nada tenha e tudo possua". Ultrapassando os lim ites na
tu ra is, interiores e exteriores, "entra*nos lim ites do sobrena
tu ra l, o qual não tem modo algum por te r em sua substân
cia todos os modos". E la deve elevar-se acima de tudo quan
to possa saber e entender, espiritua l e naturalm ente, “ deixan
do para trás tudo quanto temporal e espiritualm ente prova e 
sente, ou pode v ir a provar ou sentir nesta v id a .. Porque 
quanto mais a alma estim ar uma coisa, tanto mais se afas
ta, inevitavelm ente, do sumo Bem. "Mas desprezando tudo 
pelo sumo Bem, na escuridão a alma há de se aproxim ar, 
a passos largos, da união pela fé ". *°

Para m elhor entendimento, são João intercala, nessa al
tura, um breve esclarecimento acerca da união; a união de 
que se está cuidando não é a relação essencial de Deus com 
todas as coisas — como conservador da existência de todas 
elas — , mas "a união e transform ação da alma em Deus, por 
am or". Esta, ao contrário daquela, nera sempre ocorre, mas 
somente "quando existe semelhança de am or” . Aquela união 
é de ordem natural, esta é sobrenatural. A união sobrenatu
ra l realiza-se quando a vontade da alma se conform a a ta l
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28. C f. b  64; IC or 2,9,
29. SubUa, 1. II. c. 4.
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nonto com a vontade de Deus que ambos constituem  uma só 
Vontade, e não há em nenhuma delas nada que possa con
tra ria r a outra. "Quando a alma tira r de si, totalm ente, aqui
lo que repugna à vontade divina e com ela não se conforma, 
ficará transform ada em Deus, pelo am or. . .  Não só deve 
despojar-se dos atos voluntários de im perfeição, mas há de 
aniquilar os hábitos de quaisquer dessas 'im perfeições'. 
E já  que toda e qualquer cria tura , com todas as suas ações 
e aptidões, não condiz com Deus nem chega a ele, a alma há 
de desnudar-se d e l a s . . .  e assim será transform ada em Deus, 
por am or". A luz d ivina já  habita naturalm ente a alma. Con
tudo, somente quando a alma separar-se, por am or a Deus, 
de tudo quanto não seja Deus, é que se realizará a essência 
do amor e que poderá ser ilum inada e nele transform ada. 
Então, “Deus lhe comunica seu próprio  ser sobrenatural de 
ta l m aneira que a alma parece o p róprio  Deus e possui o que 
o próprio Deus possui. A união chegará a ta l ponto que... 
todas as coisas de Deus e da alma tomam-se unas, pela 
transform ação e pela participação, e a alma parece mais 
Deus que ela m esm a... ela é Deus por participação, embo
ra seu ser continue naturalm ente d is tin to  dele, tanto quan
to antes".«

b) A purificação das faculdades espirituais como 
"v ia  crucis” e m orte na cruz

O despojamento necessário para a união transform adora 
é levado a efeito no entendimento pela na m em ória pela 
Esperança; na vontade pelo Am or. Quanto à Fé, já  dissemos 
que ela comunica ao entendimento um  conhecimento certo, 
-porém obscuro; m ostra Deus como luz inacessível, ser in
concebível e in fin ito , que está acima de toda a capacidade 
natural e, por isso mesmo, a Pé reduz a razão ao nada, Ye- 
vando-a a reconhecer sua incapacidade diante da grandeza 
de Deus. A Esperança esvazia a memória, levando-a a ocu
par-se com algo que não possui. “ Porque o que alguém vê, 
como é que ainda o espera?"92 E la nos ensina que devèmos 
esperar tudo de Deus e nada de nós mesmos ou das c ria tu 
ras; ensina-nos que devemos aguardar de Deus a bem-aven- 
turança sem fim , e por isso, renunciar nesta vida a quaisquer 
gozos e a quaisquer posses. O , enfim , libe rta  a vontade 
de todas as coisas, obrigando-a a amar a Deus acim a de

31, Idem, ibidem, c. 5.
32. Cf. Rn» 8,24.
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tudo, o que só é possível se excluídos os desejos das coisas 
criadas.

Já se disse que esse caminho de completo despojamento 
é o arm inho estreito  que somente poucos encontram ."  É o  
caminho que conduz à alta montanha da perfeição e que só 
pode ser trilhado  por quem estiver liv re  de qualquer peso 
que o arraste para baixo. É o caminho da cruz, para o qual o 
Senhor convida os seus discípulos: “Se alguém me quer se. 
gu ir, renuncle-se a s i mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 
Porque o que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que 
perder a sua vida por amor de m im , esse a salvará” . **

O que se exige não é somente um certo isolamento e 
algum progresso numa ou noutra coisa, um pouco mais de 
oraçác e um  tanto de m ortificação, enquanto se conservam 
também certos prazeres e sensações, mesmo que espirituais. 
Os que com isso se contentarem recuarão “ assustados como 
diante da m orte” , quando se lhes apresentar algo do que é 
sólido e perfe ito, como a aniquilação de toda a suavidade em 
Deus, aridez, tédio e trabalhos penosos, f i  essa a pura cruz 
espiritua l, e a nudez do espírito  pobre, segundo C risto. O res
to  é, ' quando m uito, buscar-se a si mesmo em Deus — o 
que é bem contrário  ao am or; porque buscar-se a si em Deus 
é buscar os dons e deleites de Deus; mas buscar a Deus 
nelè próprio  é não só querer ver-se privado de tudo aquilo 
po r Deus, mas inclinar-se a escolher alegremente, por C risto, 
tudo quanto fo r mais amargo, seja em Deus, seja no mundo 
— este é o am or a Deus.39 O diar a sua vida, e por isso sal
vá-la, significa renunciar, por C risto, a tudo quanto a vontade 
possa-apetecer e saborear, escolhendo o que mais se parece 
com a cruz de C risto. Beber o cálice do Senhor9* sign ifica 
m orrer para a natureza, quer sensível, quer esp iritua l. Só 
assim se trilh a  o caminho estreito, pois n e le  não cabe m a is  
que a abnegação e a cruz, a qual é o corrim ão para subir, 
que m uito a liv ia  e suaviza a caminhada. £  por isso que 
Jesus disse: “ Meu jugo é suave, e meu fardo é leve” . 87 Este 
fardo é a cruz; porque se o homem se decide a sujeitar-se 
a carregar essa cruz, quer dizer, procura em tudo, por amor 
a Deus. as fadigas, e as toma sobre s i alegremente, encontra
rá de fato grande alívio e doçura em todas as coisas e ca-

33. Cf. M t 7,14,
34. CL M c 834.
35. StbUa, 1. I I ,  a  6.
36. C f M t 20,21.
37. M t 1130.
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A filhará nesta completa renúncia sem desejar coisa alguma. 
As almas de vida esp iritua l deverão compreender que “ esse 
cam inho de Deus não consiste na m ultip licidade de medi
tações ou determ inados exercícios ascéticos, ou deleites e 
gozos. . .  mas em uma só coisa necessária: saber abnegar-se 
seríamente, no exterio r e no in te rio r, entregando-se ao so
frim ento por C risto, e aniquilando-se em tudo. Quem p ra ti
car tudo isso encontrará tudo, e mais do que naquela form a 
de agir, ao passo que, havendo falha nesse exercíc io ... verá 
que todos os demais exercícios virtuosos são como andar 
e não avançar, ainda que pratique meditações e comunica
ções tão elevadas quanto as dos anjos” . O caminho é C risto. 
Tudo depende de entender bem e seguir o seu exemplo:

Em prim eiro  lugar, é certo que ele m orreu — tomado 
isso em sentido espiritua l, m orreu durante toda a sua vida 
oara tudo aquilo que se refere aos sentidos e, tomado em 
sentido natural, em sua m orte carnal (rea l) m orreu para 
tudo. Pois, como ele mesmo disse, ” . . .  o P ilho do Homem 
não tem onde reclinar a cabeça” . w

Segundo, “ é certo que à hora da m orte ele esteve tam 
bém completamente abandonado no íntim o da alma, sem 
consolo ou a lívio  algum, deixando-o o Pai assim, em ín ti
ma aridez da esfera sensível — m otivo por que necessitou 
clamar, dizendo "Meu Deus, meu Deus, por que me aban- 
donaste?'80 Este fo i o m aior desamparo sensível que che
gou a experim entar em sua vida; e assim, por meio dele, 
realizou a m aior obra de sua vida, m aior do que aquelas 
que havia realizado em sinais e m ilag res... reconciliou e 
uniu o gênero humano a Deus, pela graça. E isso aconte
ceu. .. no ponto exato em que o Senhor esteve mais aniqui
lado em tudo; tanto na consideração dos homens que, ven
ci o-o m orrer na cruz, antes zombavam dele. . .  como em sua 
natureza, onde se aniquilava m orrendo; e ainda, quanto ao 
amparo e consolo do Pai, que nesse momento o desampa
rou para que por si p róp rio  pagasse a dívida e unisse o ho
mem a Deus. . . ”

Tomando tudo isso em consideração, é de esperar 
que a alma verdadeiramente esp iritua l “ entenda o m istério  
da porta estre ita e do caminho de C risto para se u n ir a Deus, 
e saiba que, quanto mais se aniquila por Deus, sensível e 
espiritualm ente, tanto mais se une a ele e tanto m aior a

38. M t 8,20.
39. M t 27,4«.

61



E auando vior a fica r reduzida ao nada, o 
a w  M M titu l a suprema humilhação, estará realizada a união 
S S rfS a l entre a alma e D ais. o mais a lto  estado a que 
np*ía vida se pode chegar". Essa umao “ nao consiste, pois, 
»m recreações, gozos e sensações espirituais, mas numa 
viva m orte de* cruz, sensível e espiritua l, in te rio r e exte
r io r” . «•

c) insuficiência de todas as criaturas para serem
meio de união
Insuficiência do conhecimento natural e sobrenatural

A essa a ltura, revelam-se o âmago e as pulsações do 
coração de nosso santo Pai João da Cruz. Ele fa la  das gran
des verdades que se reconhecem e cuja pregação é a sua 
mensagem: nossa finalidade consiste na união com Deus, e o 
caminho é o C risto crucificado, a cuja crucifixão nos uni
mos. O único meio para isso é a Pé. E is o que é preciso pro
var, para evidenciar que nenhuma outra coisa, real ou imagi
nária, serve para tanto. Só pode ser meio de união com 
Deus “ aquilo que se jun ta  a ele e possui com ele a m aior 
semelhança“ . Tal não pode ser afirm ado das coisas criadas, 
Ê certo que tudo se relaciona, de alguma form a, com Deus, 
trazendo em si algum vestígio dele. “Contudo, entre Deus e 
as criaturas não há nenhuma proporção ou semelhança es
sencial, mas uma distância in fin ita  entre seu d ivino ser e 
essas criaturas; e, por isso mesmo, é im possível que a inte
ligência possa chegar a Deus por meio delas, sejam celestes, 
sejam terrenas.. .”  Mesmo os anjos e os santos estão a ta l 
distância da natureza de Deus que o entendimento é incapaz 
de, por meio deles, aproxim ar-se suficientem ente de Deus. 
Isto  vale para tudo quanto nesta vida “ a imaginação é capaz 
de im aginar e o entendimento de receber e entender” . i l O en
tendimento só compreende o mundo natural por meio das 
formas e imagens que os sentidos percebem; estes, porém, 
de nada adiantam no caminho para Deus. E mesmo que 
algo do mundo sobrenatural fosse acessível, não levaria ao 
conhecimento exato de Deus. O entendim ento, com toda a sua 
Intelecçâo, não chega a fo rm ar um conceito adequado de 
Deus: a memória não consegue cria r, pela fantasia, form as 
ou imagens que possam representá-lo; a vontade é incapaz 
de saborear prazeres e delícias proporcionais ao bem que é 40 41
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o próprio Deus. Para chegar a ele, “ antes se há de ir  não 
entendendo que querendo entender; e antes cegando-se e 
pondo-se em trevas que abrindo os ol hos. . O Areopagita 
chama a contemplação de teologia m ística, ou seja, a sabe
doria secreta de Deus, um  ra io  de luz nas trevas. “

A escuridão que leva a Deus é, como já  sabemos, a Fé. 
Ela é o único meio que leva à união, ao nos colocar diante 
dos olhos Deus ta l qual ele é: Deus in fin ito , uno e trin o . 
A Fé assemelha-se a Deus porque ambos ofuscam o enten
dimento e lhe parecem trevas. "Quanto mais Fé a alma tem, 
mais unida está com Deus” . Essa escuridão é indicada nas 
Escrituras pela nuvem  em que Deus se envolve ao fazer as 
revelações de que fa la  o Antigo Testamento; a Moisés, no 
monte S ina i,*a e no Templo, a Salom ão.4* Nessa escuridão, 
está escondida a luz da verdade, luz que bzllhará em seu 
esplendor quando term inar a vida na Fé.-*' Por ora, depen
demos inteiram ente dessa Fé. O que ela nos ensina, pela 
contemplação, é um  conhecimento geral e : a con
templação é oposta não somente às atividades naturais do 
entendimento, como também às diversas maneiras de o en
tendimento chegar a conhecimentos sobrenaturais particu
lares claramente perceptíveis, ta is como visões, revelações, 
locuções e sensações espirituais. £  possível que se tomem  
visíveis a nossos olhos corporais figuras da outra  vida — an
jos ou santos — como também luzes extraordinárias. Ê pos
sível também perceber palavras edificantes, sentir flagrân
cias deleitosas, provar sabores suavissimos e deliciosas sen
sações táteis, Tudo isso deve ser rejeitado sem se examinar 
se é bom ou mau em si. £  mais p róprio  de Deus comuni
car-se ao esp irito  que aos sentidos; assim, a alma encontra 
m aior segurança e consegue maiores progressos, ao passo 
que os dados sensíveis representam perigo. Os sentidos se 
arrogam o poder de opinar sobre coisas espiritua is, quando 
neste assunto são tão ignorantes quanto um jum ento nas 
coisas racionais. Nesse terreno, é possível também que o 
demônio exerça seus enganos, pois tem influência nas coisas 
corporais. E mesmo que as imagens fossem enviadas por 
Deus seriam menos proveitosas para o espírito  — e tanto 
menos o serão quanto mais aparecerem extcriormenfce: isto 
porque favorecem menos o espírito  de oração e dão a en-

42. Pseudo-Díonísio Areopagita, escritor grego do séc. V  d.C.
43. C t E r 19,9.
44. Cf. lÃ s 8,12.
45. Subida, 1. H, c. 9.

63



tender que são mais im portantes e mais capazes de condu
z ir que a própria  Fé. Induzem também a alm a a su
perestim ar-^. E o demônio se aproveita de preferência 
disso tudo para causar dano às almas. Por todas essas ra
zões, convém re je ita r essas aparições. Se elas forem  enviadas 
por Deus, nenhum perigo correrá a alma ao rejeitá-las, por
que toda e qualquer comunicação vinda de Deus, “no instan
te mesmo em que aparece ou é sentida, produz efeito no 
espírito , sem dar lugar a que a alma tenha tempo de deli
berar se o quer ou não” . Ao contrário  das visões de origem  
diabólica, “ que só podem dar os prim eiros im pulsos à von
tade — mas não movê-la além desse ponto, se ela não q u i 
ser". As visões divinas “ penetram a alma e movem a vonta
de a amar, deixando efeito ao qual ela não pode res is tir, 
embora o q u e ira ... Apesar desses proveitos salutares, não 
convém à alma aspirar a essas visões divinas, pelas seguin
tes razões:

a) contrariam  a fé, que está acima de todo o sensível, 
e desviam do emprego do único meio apto para chegar à 
união com Deus;

b) retardam  o espírito e o impedem de elevar-se ao 
invisíve l;

c) impedem que a alma chegue à verdadeira renúncia 
e desnudamento do espírito;

d) o apego da alma ao sensível a tom a menos recepti
va ao espírito de piedade;

e) aspirando egoisticamente às visões, a alm a perde 
as graças quê Deus lhe desejaria conceder;

f)  o desejo de visões abre as portas ao dem ônio, que 
quer enganar a alm a com coisas semelhantes.

Se, porém, a alma renunciar a tais visões, mostrando-se 
a elas adversa, o demônio a deixará em paz, por entender 
que não lhe pode causar danos. Em seu amor provenien
te, D eus... vai aumentando e avantajando as graças naque
la  alma hum ilde e desapegada, co n fia n d o -lh e  m uito , como ao 
servo que fo i fie l no pouco. Se a alma continuar a ser fie l 
e reservada, o Senhor não há de parar, até elevá-la, de grau 
em grau, à d ivina união e transform ação1'. 44

Assim como hão de ser rejeitadas as sensações dos sen
tidos exteriores, devem sê-lo também as sensações dos sen
tidos interiores, da imaginação e da fantasia. Uma tenta 46
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representar imagens, outra o realiza de fato. Ambas são im 
portantes para a meditação, que é uma reflexão ligada a es
sas representações. (Pode-se representar, por exemplo, 
Cristo na cruz ou na flagelação, ou Deus em seu trono de 
glória .) Todas essas representações, ta is como os objetos 
dos sentidos exteriores, são inaptas para levar à união com  
Deus. Isso porque “ a imaginação não pode fabricar nem 
im aginar quaisquer coisas, a não ser aquelas que experi
mentou com os sentidos exteriores. . .  quando m uito pode 
compor im itação dessas coisas vistas, ouvidas e sentidas1*. 
Isso, porém, pertence à mesma categoria de imagens que 
as percebidas pelos sentidos. “Já que as coisas criadas 
não têm  proporção alguma com a natureza de Deus” , ne
nhuma coisa im itada das coisas criadas serve de meio pró
xim o para a união com Deus. Para os principiantes, pode 
ser necessário im aginar Deus como um grande incêndio, um  
clarão ou algo semelhante, a fim  de, por meio do sensível, 
suscitar ou inflam ar o amor na alm a. Essas imagens im 
portam  também como meios rem otos; as almas devem ord i
nariamente passar por ta l fase para chegarem ao fin a l, à 
mansão do repouso e sp iritu a l. . ,  mas é preciso que pas
se m ... e não perm aneçam ... pois dessa m aneira nunca 
chegariam ao fin a l” . *r

O exato momento de deixar o grau da meditação terá 
chegado ao coincidirem  os três sinais já  conhecidos da 
N oite escura dos sentidos: "  quando a alma não mais se 
deleita ou se alegra com a meditação discursiva; quando se 
sentir igualmente indisposta a ocupar-se com outras coisas; 
quando desejar, de preferência, repousar em Deus, num co
nhecimento geral e cheio de amor, que é fru to  de m uitas me
ditações e penosas reflexões sobre conhecimentos singulares 
que acabam por transform á-lo em estado habitual, através 
de longos exercícios. Pode acontecer, porém, que Deus sus
cite esse estado em várias almas, sem que o precedam m ui
tos exercícios, “ pondo-as logo em contemplação e amor” . Nes
se conhecimento amoroso generalizado, não há mais lugar 
para distinções e particularidades. “A alma agraciada com 
esse estado, pondo-se em oração, logo bebe a água sem tra 
balho e suavemente, como quem a tem próxim a de si, sem 
necessitar extrai-la pelos aquedutos das pesadas reflexões, 
imagens, representações e figuras, de maneira que logo ao ir

47. Idem, ibidem, c» 12.
48- Tais sinais serio citados nos capítulos 11 e 12, em diferentes 

redações.
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a Deus põo-se em ato de conhecimento escuro, amoroso, 
pacífica e sossegadamente, quando vai bebendo sabedoria' 
amor e sabor” . Todas as inquietações e aflições da alma o ri
ginam-se da mó compreensão desse estado e da vo lta  à me
ditação, agora estéril.

Na contemplação, as potências espirituais —  memõria, 
inteligência e vontade —  acham-se reunidas num só ato si
multâneo. João da Cruz considera a meditação e a reflexão 
discursivas como atos das faculdades sensíveis. Quanto mais 
puro, simples, perfe ito, espiritua l e in te rio r fo r o conheci
mento geral — e são essas as qualidades que caracterizam  
ta l conhecimento nas almas puras e livres de m uitas im per
feições e conhecimentos particulares — tanto mais liv re  e 
delicado seró aquele conhecimento, e a alma poderá subtra ir- 
-se às percepções com tanto m aior facilidade. A alm a se vê 
mergulhada num profundo esquecimento e vive como que 
fo ra  do tempo. A oração lhe parece curta, embora às vezes 
dure várias horas. Essa oração, aparentemente breve, "pe
netra os céus, pois a alma está unificada em si mesma num  
conhecimento ce lestia l".4*

Esse estado deixa como fru to  certa elevação da alma 
para o conhecimento celeste e produz um afastamento e iso
lamento de todas as coisas, form as e imagens. A vontade 
vê-se tomada de am or, mergulhada nele, embora não saiba 
exatamente qual seja o objeto desse amor. A atividade da 
alma nesse estado consiste simplesmente em "receber o que 
lhe é dado... nas ilum inações e revelações ou inspirações de 
Deus". É uma luz clara e pura que se derrama na alma. Não 
há nada que se lhe compare, e quaisquer desvios de atenção 
da alma para objetos ou reflexões particulares "seriam  obstá
culo à su til e simples luz espiritua l, como que interpondo-lhe 
nuvens. . .  esta luz nunca fa lta  à alma, mas não se difunde  
em virtude  das form as e invólucros das criaturas, com os 
quais a alma está envolvida e coberta; porque, se se re tiras
sem por completo esses in vó lucro s... ficando em nudez e po
breza de espírito, a alma, já  simples c pum , transform a se na 
sabedoria simples e pura que é o P ilho de Deus” . Derrama- 
-se, então, nela, "d ivino  sossego e paz com altos e adm irá
veis conhecimentos de Deus, envoltos em amor d iv ino ” .*45

Nesse estado de união de amor, Deus não se comunica 
à alm a por meio de visões im aginárias ou semelhanças, ou
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Uaagens, m as... boca a boca,11 ou seja, a essência de Deus 
_  pura e simples da alma (a "boca”  da alm a) para o amor 
<je Deus.M Para chegar a esse ponto, é necessária uma longa 
caminhada: é por graus que Deus condiß a alma a essa a ltu 
ra sublime. Ele adapta-se, inicialm ente, à sua natureza, co
municando-lhe de in ic io  "o  espiritua l por meio de coisas ex
teriores, palpáveis; dá-lhe in s tru çã o ... por form as, ima
gens e meios acessíveis a seu modo de entender.. .  ora natu
rais, ora sobrenaturais... e também por raciocínios; . . .  e a 
eleva paulatinamente ao entendimento do supremo espirito  
de Deus” . Enquadram-se também nesse plano pedagógico 
divino as visões im aginárias! Nelas, deve-se dar somente 
atenção “ àquilo que Deus pretende e quer; o espírito  de de
voção; porque ele não as dá senão para esse fim  especial; 
e deixa-se de lado aquilo que ele deixaria de dar se pudesse 
ser recebido... sem esse recurso dos sentidos” . 93

No Antigo Testamento, era lic ito  e conform e à ordem  
divina desejar visões e revelações e tomá-las por conduta, 
pois assim Deus revelava os segredos da fé e os desígnios de 
sua vontade. O que “ m uitas vezes e de m uitas maneiras fa
lou outrora a nossos pais pelos p ro fe tas... ultim am ente fa
lou-nos por seu P ilho” . 54 Antigamente fa lou Deus, prom eten
do-nos o C risto. Agora, porém, tudo nos deu com o próprio  
Cristo, dizendo “ Ouvi-o!” sa Aspirar agora a revelações seria 
fa lta  de fé. Ê nele que “estão escondidos todos os tesouros 
da sabedoria e da ciência” . 84 "Dessa maneira, em tudo nos 
havemos de guiar pela le i de C risto fe ito  homem e de sua 
Igreja e seus m inistros, de modo humano e visível, e por 
essa via rem ediar ignorâncias e fraquezas esp iritua is. . .  E em 
nada se há de crer, por via sobrenatural, além do que é ensi
namento do C risto fe ito  homem. . .  e de seus m inistros hu
manos. .. tudo o mais nada va le ... só podemos aceitar o que 
estiver de acordo com a doutrina de Cristo. Nem mesmo no 
Antigo Testamento era líc ito  a qualquer um fazer perguntas 
a Deus. . .  nem Deus respondia a todos, mas só aos sacerdo
tes e profetas, . .  P o rq u e  Deus é tão fa v o rá v e l a que a direção 
e as comunicações do homem sejam também por meio de 
outro homem semelhante a ele, e a que sejamos regidos e

51. C t Nm 12,8.
52. Subida, 1. n . Ç. 16.
53. Idem, ibidem, c. 17.
54. Hb 1,1.
55. M t 17,5.
56. a  2J.
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governados pela razão natural — a qual requer, via de re
g ra , que não demos crédito às coisas que ele nos comunica 
sobrenaturalm ente... até que não cheguem pela boca do 
homem” . Quando Deus se digna comunicar ou revelar al
guma coisa a uma alma, inspira-lhe “a inc linação ... de que 
o diga a quem convém dizer-se, e a quem tem o d ire ito  de o 
receber... Ele se jun ta  àqueles que se reúnem para tra ta r 
da verdade, a fim  de esclareoê-la e de fato confirm á-la” . «

Ao que o entendimento percebe por meio dos sentidos 
exteriores ou interiores, acrescentam-se as comunicações 
puramente espirituais: elas se apresentam ao entendimento 
sem a mediação dos sentidos, e mesmo sem o concurso do 
próprio  entendimento, mas sim  “ clara, d is tin ta  e passivamen
te, por via sobrenatural, sem que a alma produza qualquer 
ato ou obra de sua parte, ao menos de caráter ativo, como 
por in ic ia tiva  p róp ria ". João da Cruz distingue visões, re
velações, locuções e sensações espirituais, mas resumindo-as 
sob a denominação de Disões da alma, porque são um modo 
espiritua l de ver. Por visão entendemos, em sentido estrito , 
o que espiritualm ente é visto de modo semelhante ao corpo
ra l. De igual form a, podemos chamar de revelação o que 
fo r percebido pela inteligência como coisa nova e des
conhecida; locução é o nome dado ao que se percebe à se
melhança da audição; o que fo r percebido à semelhança dos 
demais sentidos é chamado sensação . Em todos
esses casos, nenhuma contribuição é trazida por form a, ima
gem ou figura, uma vez que se tra ta  de comunicações feitas 
por intervenção e transmissão sobrenaturais. Em bora essas 
apreensões sejam, superiores às recebidas pelos sentidos cor
porais ou pela imaginação, e mais úteis do que aquelas, 
convém que desembaracemos dela o entendimento, a fim  de 
que “ embaraçando-se e endurecendo-se com elas, não lhe 
fique impedido o caminho da solidão e desnudez.. As 
visões podem apresentar ao o lhar do espírito seres corpóreos 
e incorpóreos. Em virtude de certa luz sobrenatural, pode 
a alma ver as coisas corpóreas que existem no céu e na terra . 
Us seres incorpóreos (Deus, os anjos e as almas) só podem  
ser vistos à luz da g ló ria  e, portanto, não nesta vida. “Se 
Deus as quisesse com unicar essencialmente como elas são, 
logo sairia  a alma do corpo e se desprenderia da vida m or
ta l". Só extraordinariam ente poderão essas visões ser con-
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cedidas e desde que Deus o faça “dispensando ou salvando 
a condição e vida natural delas, abstraindo-lhes totalm ente  
o e sp írito .. como no caso de são Paulo, que, quando ar
rebatado ao terceiro céu, fo i apartado da rida  natura l. •• Es
sas visões se realizam  rarissim am ente, e tão-somente em ho
mens que, como Moisés, E lias e são , “ são fontes do 
espírito da Ig re ja  e da le i de Deus". De acordo com as con
dições norm ais das coisas, não é possível que seres espiri
tuais sejam vistos claramente nesta vida com o entendi
mento, mas “ podem ser sentidos no mais íntim o da alm a por 
suavíssimos toques e uniões com Deus. . .  Esse obscuro co
nhecimento amoroso, que é a Fé, serve nesta vida para a 
divina união, como a luz da g lória  serve na ou tra  de meio 
para a visão clara de Deus". *

Com essas palavras, antecipamos alguns assuntos que 
serão examinados mais tarde. Por ora, devemos esclarecer 
as visões espirituais relativas às coisas corpóreas. Tais coi
sas são vistas pelo entendimento, em virtude de uma luz so
brenatural in te rio r, ta l como os nossos olhos vêem as coisas 
à luz natural. A visão espiritua l é mais clara e aguçada que 
a natural (corpo ra l). E como um clarão que em plena noite  
ilum ina os objetos, salientando-os com nitidez. Sob a in 
fluência da luz esp iritua l, as coisas ficam  gravadas, profunda
mente na alma, a ponto de, todas as vezes em que voltam  à 
consciência, serem conhecidas ta l como na p rim e ira  vez. 
Elas trazem à alma repouso e clareza, paz celestial, amor 
puro. hum ildade e elevação do espírito  a Deus — efeitos que 
permitem reconhecer como falsificações tudo aquilo que o 
demônio possa produzir. Mas a decisão de recusar esses fa 
vores deve ser m antida, pois a alma que as quiser guardar 
irá  experim entar em seu in te rio r o obstáculo que essas im 
pressões colocam no caminho para Deus — caminho marca
do pela renúncia às coisas criadas, f i  bem possível que a 
lembrança de tais visões produza certo grau de am or à Deus. 
Entretanto, a pura Fé poderá produzi-lo em grau ainda mais 
elevado. Quando o abandono, a obscuridade c a pobreza do 
espirito perm item  à Fé enraizar-se na alma, infundem -lhe, 
simultaneamente, a Esperança e a Caridade, Caridade que 
se m anifesta, não por afetos sentim entais, mas por aumento 
de forças, m aior generosidade e coragem da alma, a um  
ponto até então desconhecido... “ Deus é incompreensível e

59. Cf. 2Cor I2£ .
60. Subida, L 11, c. 24.
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superior a tudo, e por isso nos convém ir  a ele pela abne
gação de tu d o .. fll

Por revelações designa João da Cruz duas form as de co
municação esp iritua l: conhecimentos intelectuais, em que 
são desvendadas verdades ocultas referentes a coisas mate
ria is  e espirituais; e revelações em sentido p róprio  e estrito , 
pelas quais são revelados m istérios. O conhecimento de pu
ras verdades difere profundamente da visão de coisas cor- 
póreas, já  mencionadas. Ele desvenda verdades sobre o 
C riador e as criaturas, o que traz consigo incom parável e 
ind izíve l deleite, pois esses conhecimentos referem-se direta
mente a Deus e penetram proíundamente uma ou outra de 
suas propriedades. . .  "fazendo experim entar de modo sub li
me algum a tribu to  divino.”  E cada conhecimento fica  pro
fundamente gravado na alma. Como isso se passa na contem
plação pura, a alma reconhece claramente que não há como 
poder exp rim ir algo daquilo, a não ser por alguns term os 
gerais. , ,  “ insuficientes para fazer entender inteiram ente o 
que a alma provou e se n tiu ...  Quando se tra ta  de conheci
mentos acerca do próprio Deus, não há discernim ento de 
coisas particu lares. . .  E esses conhecimentos só os pode ter 
a alm a que chegar à união com Deus, porque eles mesmos 
são a p rópria  união, já  que recebê-los consiste num certo to
que da alma com D eus... toque que penetra a essência da 
alma e a pu rifica  de suas imperfeições, cumulando-a de 
graças e v irtu d e s ... Esses toques são tão saborosos e in ti
mamente tão deleitosos que com um deles a alma se daria 
por bem paga de todos os sofrim entos que em sua vida 
houvesse padecido. . .  “ É impossível à alma a ting ir esses 
conhecimentos por esforço próprio : é Deus quem os con
cede, quando ela menos o supõe ou pretende; e como eles 
sobrevêm repentínamenfce, não compete à alma querê-los 
ou não, mas manter-se hum ilde e resignada. "Então Deus 
fa rá  sua obra quando e como quiser.”

Acerca desses conhecimentos, ao contrário  dos anterior
mente tratados, o Santo recomenda não afastá-los eles 
fazem parte da união a que Deius deseja conduzir. E é com 
vistas a essa união que é preciso separar-se de tudo e "abra
çar com hum ildade e resignação os sofrim entos por am or 
a Deus, renunciando a toda retribu ição; porque essas graças 
são prova do am or particularissim o que Deus tem por essa 
alm a — e ela também lhe tem amor m uito desinteressado, . ,

70

61. Idem, ibidem, c. 25.

Deus se manifesta à alma que se aproxim a dele e verdadei
ramente o ama” .**

M uito diferem  desses conhecimentos os referentes a coi
sas, ações e acontecimentos humanos. Estes se incluem  en
tre  as prerrogativas do espirito  profético, e naquilo que são 
Paulo denomina “ discernimento dos espíritos” . “  Eles gra
vam-se profundamente na alma e despertam a inabalável 
convicção de serem verdadeiros. Apesar disso, é preciso 
submetê-los ao c rité rio  do d ire to r espiritual, pois o caminho 
da Fé leva mais seguramente à união com Deus que o cami
nho do entendimento. Assim, por via sobrenatural, alguns 
chegam ao conhecimento da natureza e suas energias. Tra
ta-se de ilum inações singulares e passageiras; nos adianta
dos, às vezes, são gerais e permanentes. Insignificantes 
sinais externos freqüentemente levam homens espiritua is a 
reconhecer, por meio de ilum inações sobrenaturais, o que 
se passa no in te rio r dos outros seres humanos. É assim  
também que desfrutam  do conhecimento das ações e do 
fu tu ro  dos que se acham ausentes. Tais conhecimentos são 
adquiridos sem que a pessoa que os alcança concorra para 
isso. Pode acontecer que, sem pensar nisso, a pessoa al
cance entendimento claro do que leu ou ouviu e com mais 
clareza do que se recebesse uma explicação ora l. Pode 
acontecer também que se ouçam palavras de uma língua 
estranha, entendendo-se perfeitam ente seu significado. Neste 
caso, ao contrário do que fo i d ito , o demônio age. Tais fa
vores pouco valem para levar à meta de união com Deus, 
trazendo em si m últip los perigos. Convém afastá-los de si, 
dar conta deles ao d ire to r espiritua l e seguir-lhe o conselho. 
Enfim , todas as coisas a alma as recebe passivamente, "e  
nela fica  sempre o efeito que Deus quer*'. “

As revelações em sentido estrito  referem-se aos m istérios 
da Fé: à natureza de Deus — Santíssima Trindade e Unida- 
de — e às operações divinas na criação. A esse ú ltim o  objeto 
dizem respeito as promessas e ameaças de Deus transm itidas 
pelos profetas e tudo o que "Deus ordinariam ente revela, se- 
ja  sobre o universo em geral, seja em particu la r, sobre re i
nos, províncias, estados, fam ílias e pessoas particulares” . 
Quando Deus concede a compreensão dos m istérios da Pé, 
não podemos fa la r em revelação propriam ente d ita , por já  
estarem revelados; trata-se somente de nova apresentação e

62. Idem, ibidem, c. 26.
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explicagão de uma verdade já  revelada. Dado que em tais 
comunicações são usados palavras e sinais, é fá c il compre
ender que o demônio as pode im ita r. Se fo r "revelado”  algo 
de diferente da fé, não se pode de modo algum aceitá-lo. 
Mesmo quando se tra ta r de novas apresentações de verdades 
já  reveladas, deve a alma crê-las “ não porque são reveladas 
ncvamente, mas porque já  estão suficientem ente reveladas 
à Ig re ja ... É preferível à alma não querer ver com 
clareza as coisas da Fé,.para conservar-lhe o m érito  puro 
e in te iro , e para assim chegar, pela noite  e sem perigo 
de erro, à união d ivina” . “

As locuções são percebidas pelo entendimento sem in
term édio dos sentidos corporais ou da razão e dividem-se 
em sucessivas, form ais e substanciais. Quanto às p rim e i, 
ras, são palavras e conclusões que o espírito, recolhido em 
si, vai form ulando em meio à meditação — "ele vai de pen
samento a pensamento, form ando palavras e tirando conclu
sões que correspondem exatamente ao objeto. E  sem esfor
ço versa com segurança sobre coisas até então desconheci
das.,. é como se outra pessoa dentro dela fosse raciocinan
do, respondendo ou ensinando. Na verdade, ele mesmo 
raciocina e responde a si mesmo” . Ele age como instrum ento  
do E spírito  Santo, sob cuja influência discorre. Quando o 
entendimento está recolhido em meditação, então ele se une 
à verdade sobre a qual pensa, o  E spírito  D ivino também  
está unido a ele naquela verdade — como o está sempre, 
em toda a verdade —, daí se compreender a união da in te li
gência com o E sp irito  Santo pela verdade. “Em seu in te rio r 
(dessa união) formam-se as demais verdades decorrentes 
daquela em que pensava; abrindo-lhe a porta e dando-lhe 
luz, o E sp írito  Santo ensina” . Apesar dessa ilum inação, não 
se fica  totalm ente imune ao engano, "porquanto essa luz é 
m uito tênue e espiritua l, de maneira que o entendimento não 
se inform a bem por meio dela, mas o faz por si, sendo indu
zido ao erro ” . Pode acontecer também que uma in te li
gência, por natureza, m uito viva e aguçada, chcguc às mes
mas operações espirituais sem auxílio sobrenatural: isto, po
rém, não é m otivo para se ju lg a r ilum inada por Deus. A es
se perigo acrescentasse outro: o de, em virtude  das supostas 
locações divinas, a alma ju lga r que fo i objeto de atenções 
extraordinárias e por isso se afastar da profundeza da Fé. 
Disso ela deve acautelar-se, ainda que o entendimento tenha
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sido ilum inado pelo E sp irito  Santo. Este recebe a luz espi
ritu a l conform e seu recolhim ento, o que será obtido com a 
pé. “ Quanto m ais pura e esmerada estiver a alma na Fé, 
mais caridade Deus lhe in fund irá , e quanto mais caridade 
tem, tanto mais lhe são comunicados os dons do E spírito  
Santo” . Em  relação à luz que ilum ina verdades singulares, 
a luz comunicada pela fé é como o ouro em relação ao me
ta l o rd inário , como o m ar em relação a uma gota de água. 
Pelo entendimento se alcança a compreensão de uma, duas, 
três verdades: pela luz da Fé se recebe de uma só vez a to ta
lidade da sabedoria d ivina, isto é, o F ilho de Deus, que pela 
fé se comunica à alma. Essa plenitude, porém, sofrerá d i
m inuição se a alma aspirar às comunicações sobrenaturais. 
É preciso que "de maneira simples e com singeleza de co
ração se oriente a vontade, com am or, para D eus... é neces
sário dar-lhe fundam ento seguro, na força do amor hum ilde 
e na prática das verdadeiras virtudes, o que significa seguir 
Cristo em sua paixão, abnegando-se de tudo. Este é o único 
caminho para se obter todas as graças espirituais — e não 
m ultip licidade de locuções interiores” . Estas últim as po
dem ser causadas pelas atividades da própria natureza hu
mana, e mesmo pelas sugestões do demônio. Verdade é que 
os vários efeitos que produzem na alma perm item -lhe discer
nir-lhes a origem , mas para fazê-lo com segurança é preciso 
grande experiência na vida in te rio r. Por isso é m elhor não 
lhes dar im portância. "Devemos nos contentar em saber 
os m istérios e verdades da fé com a sim plicidade e veraci
dade com que a Ig re ja  no-lo propõe; isto  basta para in flam ar 
m uito a vontade.. ,” e#

As locuções form ais distinguem-se das sucessivas porque 
o espírito  as recebe sem concurso próprio , sem ter-se entre
gue ao recolhim ento e sem te r pensado no que percebe. 
Às vezes, tem  caráter preciso; às vezes, trata-se de pensamen
tos que transm item  comunicações. Por vezes, elas se resu
mem numa só palavra, outras vezes, compõem-se de m uitas; 
há algumas que representam verdadeiros ensinamentos. Não 
produzem impressão m uito profunda, pois têm por fina lida
de in s tru ir a alm a sobre determinados pontos ou prestar-lhe 
esclarecimentos; geralmente inclinam  a vontade para o que 
ordenam. Também pode surg ir na alm a vontade de contra
riá-las — Deus o perm ite, em se tratando de ações im por
tantes que honrem  a alma. Quando a locução provém do
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demônio, porém, a alma encontra grande disposição para 
feitos grandiosos e extraordinários, repugnando as coisas 
comuns i Mesmo nesse caso é d ifíc il d iscernir o que provém  
do bom ou do mau espírito. Portanto, a alma “há de fazer 
dessas locuções form ais tão pouco caso quanto das suces
sivas". E tampouco deve procurar a execução im ediata do 
que elas exigem. Convém entender-se antes com doutos em 
assunto espiritua l e seguir-lhes os conselhos. Se não se 
achar ninguém experimentado no assunto, convirá orientar- 
-se “ pelas coisas certas e essenciais que as locuções men
cionarem, não dando im portância ao restante, nem dizendo 
coisa alguma a ninguém” . ”

As locuções substanciais têm  em comum com as form ais 
o fato de se gravarem clara e distintam ente na alm a; dístin- 
guenir-se, porém, pelo efeito fo rte  e essencial: produzem na 
alma o que dizem. Quando Deus diz à alma “ Ama-me!” , se se 
tra ta  de palavras essenciais, então ela im ediatamente senti- 
rá e possuirá o amor a Deus. As palavras “ Não temas!”  
produzirão imediatamente nela coragem e paz. As locuções 
dessa natureza representam para a alma “vida, v irtude  e bem 
incomparáveis, pois lhe faz mais bem uma palavra dessas 
do que tudo quanto ela tive r fe ito  em toda a sua vida” . Nada 
lhe resta a fazer, desejar ou recear: é indiferente que a alma 
aceite ou re je ite  essas locuções, e não é preciso preocupar-se 
em realizar o percebido — Deus mesmo o levará a efeito. Es
sas locuções lhe são d irig idas sem que ela as procure; resta- 
-lhe apenas “ entregar-se com humildade e conform idade” . 
Tampouco é necessário defender-se delas, pois o efeito rea li
za-se essencialmente na alma: é uma abundância de graças d i
vinas. (Já que a alma recebe esse efeito em atitude passiva, 
sua própria  atividade fica  reduzida em im portância.) “ Nem 
há de temer qualquer ilusão, pois nem o entendimento nem o 
demônio podem causar efeito substancial na alm a. . .  a não 
ser que ela se entregue a ele por pacto v o lu n tá rio ... e o de
mônio lhe im prim isse ta is pensamentos e palavras —  e estas 
teriam  efeitos fa ta is, jam ais scmolhantcs aos dc origem  d iv i
n a ... Assim, essas palavras substanciais m uito servem para 
a união da alm a com Deus; e, quanto mais interiores, mais 
substanciais são, e mais proveito trazem ” . *

As sensações espirituais dividem-se em sensações rad i
cadas no afeto da vontade e sensações radicadas na própria
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substância da alma. As prim eiras, quando vêm de Deus, são 
elevadíssimas; as outras, finalm ente, “ superam todas as de
mais e trazem consigo grande proveito” . Ê absolutamente 
incompreensível, tanto para a alma como para o d ire to r es
p iritu a l, o modo e razão pela qual Deus lhe manda tais 
graças, indepen den temente de meditações e obras. A alma 
pode se tom ar receptiva a ta is graças, mas é somente Deus 
quem as dá, “a quem quiser, como quiser e para a finalidade  
que Ele quiser” . M uitos dos que se dedicaram a m uitas 
obras não foram  agraciados com esses toques de Deus; 
outros, porém, bem menos notáveis pelas boas obras, rece
beram-nos abundantemente. Vários desses toques são reco
nhecidos com nitidez, mas passam rapidamente; outros são 
menos definidos e duram  mais. De todas essas sensações, 
radicadas na vontade ou na essência da alma, decorrem para 
o entendimento determ inados conhecimentos e compreensões 
que causam geralmente ao intelecto uma deliciosa sensação 
de Deus. Não é possível descrevê-la exatamente, nem deter- 
minar-Ihe a origem . Os conhecimentos são mais ou menos 
elevados e nítidos conform e o toque de Deus à alma — do 
qual provêm as impressões e conhecimentos, recebidos pela 
alma passivamente.

"Para qualquer coisa que suceda ä alma em relação ao 
entendimento, encontrar-se-á doutrina nas classificações já  
feitas. Qualquer conhecimento há de reduzir-se a alguma 
delas, por mais diferente que pareça ser. . . 11

d) Purificação da m em ória

A principa l questão tratada por são João da Cruz nas 
explicações acima referidas fo i a relação entre conhecimento 
e Fé, pelo prism a da união com Deus. Abre-se assim um  
amplo setor de problemas do espírito . M uitos processos des
conhecidos à experiência comum foram  m agistralm ente re
velados, descritos e examinados no contexto da vida espiri
tual. No conjunto das p re s e n te s  e xp os içõ e s , não nos será 
possível abordar todas as questões e perspectivas que se nos 
apresentam; mencionaremos o que fo r de im portância para 
o nosso tema. Antes, porém, sigamos um pouco das idéias 
do Santo.

O caminho da Fé percorre a noite escura e é ao mesmo 
tempo o caminho da cruz. O que se fa lou até agora sobre
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os riquezas e graças da ilum inação indica-nos a renúncia que 
delas se exige. Somente quem tive r possuído essas riquezas 
pode avaliar como é dolorosa uma renúncia vo luntária; como 
a escuridão se torna espessa ao se fechar os olhos em plena 
luz; como é uma verdadeira crucifixão cercear a vida do es
p irito  e subtra ir-lhe tudo quanto lhe agrada. Já fo i d ito  que 
esse despojamento atinge» não só o entendimento, mas tam
bém as demais faculdades espirituais: a m em ória e a von
tade. A preparação delas para a união com Deus é tratada 
no liv ro  terceiro da Subida do monte Carmelo.

“A alma há de conhecer Deus antes pelo que ele não é; 
e para ir  a ele há de necessariamente ir  negando, o mais que 
puder, suas apreensões, sejam naturais ou sobrenaturais” .

Quanto à memória, devem-se remover todos os obsfcá. 
culos naturais e elevá-la acima de si própria, ou seja, acima 
de todos os conhecimentos determinados e de toda e qual
quer aquisição proveniente dos sentidos, “ para colocá-la em 
direção à suprema esperança do Deus incom preensível... 
E como não há form a ou figura  alguma com que a memória 
possa a tin g ir a Deus, é predso nada menos que desfazer-se 
totalm ente de todas as form as que não são D eus...  A memó
ria  unida a Deus priva-se de form as e figuras, desativa a ima
ginação e fica  embebida no sumo bem, em to ta l esquecimento, 
sem se dar conta de nada.. . ”  Esse completo despojamento 
çue se realiza na união divina não é, como a p rópria  união, 
fru to  de sua p rópria  atividade. Passa-se, ao mesmo tempo, 
algo de totalm ente extraordinário. “ Quando Deus dá à me
m ória esses toques de união, subitamente lhe passa uma espé
cie de vertigem  no cérebro, tão fo rte  que se parece perder 
a cabeça, o ju izo  e os sentidos. . .  a memória é então esva
ziada e purificada de todos os conhecimentos. Às vezes, o 
esquecimento na m em ória e a suspensão da imaginação são 
ta is .., que se passa m uito tempo sem sentidos e sem sa
ber o que aconteceu” . T0

Tal suspensão das faculdades dá-se somente no in ício  da 
união com Deus; n o s  perfeitos ela não mais ocorre, Estes, 
em tudo são guiados pelo E sp irito  Santo, que os adverte em 
tempo certo sobre o que devem fazer. Ficam assim preser
vados das fa ltas no comportamento exterior, tão próprias 
aos estágios interm ediários. Deus é quem realiza a p u rifi
cação completa na m em ória.71

70. Subide, 1. m, c. 2.
71. Idem, ibidem.
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A alma espiritua l que quiser usar os conhecimentos e 
discursos naturais da m em ória para ir  a Deus encontrará 
tríp lice  inconveniente. No mundo, “sofrerá m uitas m isérias, 
falsidades, imperfeições, cobiça, juízos tem erários, perda de’ 
tem po.. .** Consentindo que a m em ória se ocupe com o que 
os sentidos percebem, é inevitável que haja “ im perfeições 
a cada passo” , e ela se ressentirá de resíduos de afeição e 
ódio, esperanças e complacências inúte is, va ng ló ria ...  que 
mancham a alma sutilissim am ente, com m uitas impurezas, 
impedindo dessa form a a união com Deus. Para fu g ir a 
tudo isso, convém à memória livrar-se  de tudo quanto a 
aproxima de Deus sob form a de imagens ou comparações 
tiradas das coisas criadas. "Convém silenciar as faculdades 
para que só Deus fa le .”  Conseqüentemente, sobre ela se der
ramará “ um rio  de paz, em que ela se liv ra rá  de todos os 
receios e suspeitas, inquietações e trevas que a faziam  per
der-se” . 72

O demônio pode lhe acrescentar ainda form as, conheci
mentos e raciocínios e por meio deles afetar a alma com  
soberba, avareza, ira , inveja, ó d io .., “ mas quando a memó
ria  os aniquila, esquecendo-os, fecha totalm ente as portas ao 
demônio e suas manifestações” . 73

Os objetos naturais da m em ória na alma podem impe
d ir-lhe o bem m oral e privá-la do esp iritua l, O bem m oral 
consiste em refrear as paixões e pensamentos desordenados, 
“ a que se seguem tranqüilidade, paz, sossego e virtudes mo
rais” . Todas as inquietações e obstáculos à paz da alm a são 
causados pelo conteúdo da m em ória. “ Se a aima quiser 
chegar a Deus é preciso trocar o variável e compreensível 
pelo invariável e incompreensível” . T4 Em conseqüência, go
zará de tranqüilidade e paz, pureza de consciência; estará 
preparada para receber “ a sabedoria, humana e d ivina, e as 
virtudes que dela advêm” , . ,  tomando-se suscetível ás ins
pirações do E spírito  Santo.73 As visões, revelações e sensa
ções espirituais e percepções naturais dos sentidos deixam  
na memória ou na fantasia vivíssim a impressão. E  “ quan
to mais a alma se agarra a essas impressões (naturais ou 
sobrenaturais, d istin tas e claras), menos capacidade e dis
posição tem para entrar no abismo da Fé, onde tudo o mais 
é absorvido. . .  Nenhuma form a ou conhecimento é Deus.. .
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e para ir  a Deus há de esvaziar-se a alma de tudo quanto não 
é Deus” . De tudo isso, a alma “há de desfazer-se para se 
un ir a Deus em esperança perfeita e mística” . Toda posse 
é contrária à esperança. “Quanto mais a memória se despo
ja, tanto mais genha em esperança... tanto mais união com 
Deus terá.”  **

A ocupação da alma com conhecimentos sobrenaturais 
traz-lhe cinco prejuízos:

Primeiro, eia freqüentemente se engana, tomando por 
revelação divina o que não passa de gracejo da fantasia, ou 
julgando que coisas divinas seriam ilusões do demônio. Por 
isso, “ não queira a alma ju lgar saber o que tem e sente den
tro  de si. 1. Por tudo quanto sejam em si. as pretensões não 
ajudam a alma a ating ir o amor de Deus, ao contrário .do 
menor ato de Pé viva e de esperança, feito no vazio e renun
cia a tudo” . "

Segundo, há o perigo de vaidade e presunção. A alma 
julga-se m uito adiantada por ter recebido comunicações so
brenaturais e despreza, com orgulho farisaico, quem não 
goza de tais favores. Em face disso, deve a alma lembrar-se 
de que “ a virtude não está nas apreensões e sensações de 
Deus, por mais altas que sejam, mas na humildade e despre
zo de si p róp ria . . .  e gostar que os outros pensem o mesmo 
a seu respeito ... Os efeitos do menor ato de humildade 
assemelham-se aos da caridade: a alma não estima nem pro- 
cura seus interesses; não pensa mal, a não ser de si, e ne
nhum bem a tribu i a si, mas aos outros” .11

O terceiro prejuízo  provém do inim igo maligno, o qual 
“pode sim ular na memória e na fantasia conhecimentos e 
formas falsos, mas que parecem verdadeiros e legítimos“ . 
Ao aparecer à alma, toma a forma de um anjo de luz; e du
rante as comunicações realmente divinas ele pode excitar os 
desejos e tendências espirituais e sensíveis, para fazer a al
ma comprazer-se neles e causar-lhe verdadeiros deleites es
pirituais. O prazer deixa a alma tão cega que ela a tribu i 
mais im portância às satisfações dos sentidos que ao amor. 
Não ama nem renuncia, como o exigem as virtudes sobrena
turais. A causa de todos esses males é o fato de a alma não 
recusar desde o in icio  o gosto por essas coisas “ sobrenatu
rais”  . . .  r*
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O quarto  prejuízo já  fo i mencionado: toda posse da me
m ória constitu i verdadeiro obstáculo à união com Deus pela
esperança.

O quinto  e ú ltim o  prejuízo: as representações e imagens 
tia fantasia guardadas na memória “ fazem considerar o ser 
e a sublim idade de Deus menos dignos e elevados do que con
vém à sua incom preensibilidade” ; ou seja, a alma compre
ende clara e distintam ente só aquilo que se subordina a con
ceitos, segundo gênero e espécie. Deus, porém, extrapola 
tudo isso, “ e quem se lim ita  às compreensões da alma não 
pode estim á-lo nem considerá-lo como deveria” . *ú

A esses prejuízos correspondem proveitos fce a alm a pra
tica a renúncia to ta l. Calma, paz, ausência de preocupa
ções... “ a alm a não perde o tempo que poderia gastar 
com os mestres espiritua is” . . .  “ Com vigor, a alma se subme
te à vontade de Deus, buscando a nudez e a pobreza espiri
tuais e sensitivas.”  A recusa às comunicações divinas não sig
n ifica  “ apagar o espírito” , o que aconteceria se a alma impe* 
disse com sua obra ativa o que Deus lhe comunica passivar 
mente.

As faculdades da alma não podem, por natureza, refle
t ir  e operar a não ser sobre alguma form a, figu ra  ou ima
gem, is to  é, sobre as aparências sob as quais se encontram  
a substância e o espírito — as quais, por sua vez, só se 
unem às faculdades da alma em verdadeiro entendim ento e 
amor quando cessa a operação das mesmas faculdades. Ora, 
entre a operação ativa e a passiva existe a mesma diferença 
e vantagem que entre o que atualmente se faz e o que já  
está fe ito , ou entre o fim  por a tin g ir e o já  alcançado. Querer 
a alma empregar ativamente as potências <faculdades) nas 
apreensões sobrenaturais (em que Deus comunica passiva- 
mente o espírito nelas contido) é como recomeçar um  traba
lho já  term inado. “ Portanto, deve a alma somente buscar, 
em todas as apreensões sobrenaturais — visões, locuções, 
revelações — não se deter na aparência exterior, isto  é, no 
que significam , re p re s e n ta m  ou fazem c o m p re e n d e r; m as 
adm itir unicamente o amor divino que essas comunicações 
despertam interiorm ente. Há de fazer caso, não de suavi- 
dades, sabores ou figuras, mas dos sentimentos de amor 
por elas causado.”  Essas imagens e apreensões deverão ser 
lembradas à medida que contribuam  para o am or espiritua l, 
e ta is recordações produzem, cada vez que estimuladas, efei-
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tos divinos de am or, doçura, ilum inação. . .  “pois para isso 
na alma se im prim iram ” . Com isto  faz Deus um  grande fa
vor à alma, por serem essas lembranças “ fonte inesgotável 
de bens” .*1

Estas representações que produzem tais efeitos gravam- 
-se vivamente na alma. Não são como as outras form as e 
figuras conservadas na fantasia. Assim, quando se quer lem
brar delas, “a alma não necessita recorrer à fantasia, pois vê 
que as tem dentro de si mesma, como se vê a imagem num 
espelho. . .  Im porta-nos considerar também que as ima
gens impressas na alma de modo fo rm a l e durável são m uito 
raras. ...E n fim , sejam boas ou más, é sempre bom para 
a alma não querer compreender coisa alguma, procurando 
antes ir  a Deus pela fé e na esperança.**

A memória guarda não somente imagens, mas também 
conhecimentos ( “ notícias” ) espirituais. Não porque perten
çam, como as outras, ao sentido corporal da fantasia, pois 
não têm imagem ou form a corporal; mas porque são tam
bém objeto da m em ória espiritua l. Sua recordação é perm i
tida à alma quando lhe produzir bom efeito, o que acontece 
prmcípalmente com as coisas incriadas — as quais produzem  
luz, amor, deleite e renovação espiritua l quando operadas 
na memória, e a cada vez que são recordadas.81

Resumindo, lem bra o Santo que o im portante é levar a 
memória à união com Deus, pela virtude da esperança. Ora, 
só se espera aquilo que não se possui; e, quanto menos se 
possui, mais se espera o objeto desejado. A esperança au
menta — portanto, para viver em in te ira  e pura esperança 
de Deus, é necessário, todas as vezes em que ocorrerem  no
ticias, form as ou imagens distintas, não se deter nelas, mas 
elevar-se a Deus no vazio de todas essas lembranças, com 
afeto amoroso, livrando-se assim dos maus efeitos na alma.

e) Purificação da vontade

Seria in ü til te r purificado o entendimento, fundando-o 
na Fé, e a memória, fundando-a na esperança, se não procu
rássemos p u rifica r também a vontade em relação à terceira  
virtude — a Caridade. É esta que dá vida e valor às obras 
praticadas sob a luz da fé. Como disse o Deuteronom io,

81. Idem, ibidem, c. 13 §6.
82. Idem, ibidem, c. 13 57.
83. Idem, ibidem, c. 13 59.
84. Idem, ibidem, c. 14.
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“amarás o Senhor teu Deus còm todo o coração, com toda a 
tua alma, com todas as tuas forças” .

VA força da alma reside nas suas faculdades, paixões e 
apetites, governados pela vontade. Quando a vontade os 
dirige para Deus e os afasta de tudo o que não é ele, guarda 
a fortaleza da alma para o Senhor, e na verdade ama-o com
todas as forças.”

Quatro são as paixões da alma: gozo, esperança, dor e 
temor. “Quando a alma as d irige para Deus por um exercí
cio racional, isto  é, não goza senão no que se re fira  pura
mente à honra e g lõria divinas; não põe sua esperança se
não em Deus; não se entristece senão no que desagrada ao 
Senhor; não teme senão unicamente a ele — então é eviden
te que as paixões guardam a alma para D eus.. , ” 84

Para chegar à união com Deus, deve-se p u rifica r a von
tade dos seus afetos e apetites, “ transform ando assim essa 
vontade grosseira e humana em vontade divina” , iden tifica 
da com Deus. As paixões, quando desordenadas, produzem  
na alma todos os vícios e im perfeições, e quando ordenadas 
e bem -dirigidas, geram todas as virtudes. À medida que uma 
delas se submete à razão, todas as outras o fazem, dada a in 
terligação entre elas. "Onde vai uma atualmente, acompa
nham-na as outras virtualm ente, e re p rim ir uma é enfraque
cer as o u tra s .. .  da mesma form a, se a vontade se compraz 
num objeto, ela espera a sua posse e teme perdê-lo. Na me
dida em que renunciar a esse gozo, desaparecerão o tem or, 
a dor e a esperança.”  “

Quanto ao gozo, deve ser procurado no que é para a hon
ra e g lória  de Deus. A m aior honra é servi-lo segundo a per
feição evangélica — o que estiver fo ra  disso não tem va lo r ou 
proveito para o hom em .*7 Além  disso, tudo o que a alma po
de gozar, por m elhor e mais digno que seja, não é Deus, pois 
ele é inacessível às sensações e incompreensível às almas. 
Para se chegar à união com Deus, deve-se então negar à von
tade qualquer desejo de coisas naturais, e até mesmo sobre
naturais: “ Somente pelo am or é possível esta união” . Não 
confundamos sentimentos (sensações afetivas) da vontade 
com a atividade da vontade. Os prim eiros estacionam a alma 
neles mesmos, ao passo que a atividade da vontade não é 
mais do que amar a Deus e colocar nele suas afeições, gozos.

95. Idera, ibidem, c. 16.
86. Idem, ibidem, e. 16.
17. Idem, ibidem, c. 17.
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satisfações, deixando para trás todas as coisas por esse 
ideal. E  portanto, se alguém se dispõe a amar a Deus, não 
é pelas deliciosas sensações que sente, mas as deixa por 
Deus, a quem não sente. Preocupar-se com ta is sentimentos 
é colocar o amor numa cria tura, ao contrário  da contempla
ção divina. “ Somente na completa escuridão e vazio de tudo 
quanto a vontade possa sentir e a inteligência conhecer é que
a alm a ama cora segurança, sendo realmente animada pelo 
espírito  da Fé.” “

In fe liz  aquele que pensa a ausência de deleites espirituais 
como ausência de Deus, ou, os possuindo, ache que en
tão possui a Deus. A união a Deus só é obtida pelo vazio 
das tendências quanto a qualquer gozo pa rticu la r. D iz o 
salmo: "D ila ta  os tuum  et im plebo illu d ” — '*  Abre a boca, 
e eu a encherei. As tendências são a boca da vontade, que se 
abre quando não estiver embaraçada ou ocupada com os bo
cados de algum gosto. . .  "Deve-se m anter a boca da vontade 
aberta somente para o p ró p rio  Deus, vazia e desapegada de
qualquer bocado das tendências, para que Deus a cumule 
de am or e doçura ,. M

As tendências encontrara satisfação em diversos obje
tos, satisfação que pode originar-se nos tem porais — 
riqueza, honra, prole numerosa etc. — que, embora não le
vem necessariamente ao pecado, geralmente induzem à in fi
delidade para com Deus, Só é perm itido  neles comprazer-se 
quando ajudarem  a se rv ir m elhor a Deus, obtendo-se com 
m ais segurança a vida eterna. “ Já que não se pode saber cla
ramente se assim se está servindo m elhor a Deus, . . .  seria 
vaidade gozar decididamente dessas coisas.”

O p rin c ip a l pre ju izo  que o apego da vontade a essas coi
sas traz consigo é o afastam ento de Deus, que se desenvolve 
em quatro graus assim resum idos na E scritura:

a) “Mas o amado engordou e reca lcitrou; tu  estás gor
do, cheio, repleto. Abandonou a Deus que o criou  e despre
zou a rocha de sua salvação.” 01 Engordar é em botar a in te
lig ê n c ia  para com D eus. "Tão logo O esp iritua l puser seu 
gozo na m ínim a coisa, . . .  sentirá obscurecimento acerca de 
Deus, e a força do juízo, anteriorm ente clara, fica rá  embara-

88. Idem, ibidem, c. 45.
89. Si 81,11.
90. Subida. L n i, c. 45.
91. Idem, ibidem, c. 18-
92. D t 32,15.
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çada... Nem a santidade nem o sadio e reto juízo que o ho- 
jnem tenha bastarão para que deixe de sofrer esse pre juí-

77 ,1
Z r O . . .

b) “ Tu estás gordo, cheio, repleto" — a dilatação da 
vontade, que se entrega aos bens tem porais desenfreadamen
te. is to  nasceu porque antes a vontade deu rédeas ao gozo, 
fazendo com que a alma se afastasse das coisas de Deus. 
« ... ela se afasta dos exercícios espirituais outrora  habi
tu a is ... entregando-se à frouxidão, k tibieza e ao descui
d o .. ." 84

c) "Abandonou a Deus que o criou”  — é o completo 
afastamento de Deus; não m ais se vê a ele, nem se dá ouvidos 
à sua Lei. "Mantém-se no esquecimento e no to rpo r quanto 
ao que im porta à sua salvação, e em m uito m aior vivacida
de e sutileza acerca das coisas do mundo.”  Estes são os 
"filhos do mundo” , dos quais diz o Senhor que "são mais 
prudentes (que os filhos da luz) no tra to  com sua geração” . "  
3ão os avarentos, que jam ais se vêem fartos. A sua fome e 
sede aumentam à medida que se afastam da única fonte ca
paz de saciá-los, que é Deus.

d) A alma se esquece de Deus, é como se ele não exis
tisse. Coloca o coração no dinheiro, ido latra  os bens tem
porais, sacrifica-se por eles. "O ídolo dá aos homens o que 
possui: o desespero e a m orte. Aos que não persegue até 
esse extremo, faz com que vivam  morrendo nas ânsias e in 
quietações, e m uitas outras m isé ria s ...” *®

Quem, entretanto, conseguir se liv ra r de todo o apego 
aos bens temporais, alcançará a liberdade de espírito, a cla
reza da razão, calma, tranqüilidade e confiança em Deus, 
além da submissão da vontade à vontade divina. Aumenta 
a alegria — que o avaro jam ais sentirá —, pois quem é liv re  
aprecia os bens em seu verdadeiro valor, natural e sobrena
tu ra l. " . . .  goza da verdade, do que é m elhor, com mais 
vantagens e lu c ro s ... penetra a substância... enquanto 
aquele que os avalia somente com os sentidos lhes experi
mentará o que têm de enganador, ru im  e acidental.”  Ao 
desprendido não lhe pesam cuidados na hora da oração ou 
fora dela; com facilidade e rapidez, adquire m uitas riquezas 
espirituais. "Deve, portanto, o espiritua l re p rim ir desde o 
prim eiro  movimento qualquer satisfação que o leve às cria -

93. Subida, 1. IH , c. 19.
94. Idem, ibidem.
95. Cf. todo o contexto da frase na parábola em Lc 16,1*8.
96. Subida, l.m , C. 19.
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turas, conservando-se o coração liv re  para Deus e receptivo
às suas graças.. “Deus a recompensará, dar-lhe-á cem por
um já  nesta vida, por um  só gozo que (a alm a) deixe por
seu a m o r... Por ou tro  lado, todas as vezes que nos deleita-
mos inutilm ente em algo, podemos temer que esteja Deus
preparando um castigo e provação amargos, como merece
mos. . 0T

Há um segundo grupo de bens, denominados por João 
da Cruz bens naturais — qualidades de corpo e de alma, tais 
como beleza e graça corporais, bom entendimento, reto juízo. 
Representam, em quem os possui, tentação ao apego, ao que 
devem lem brar-se de que ua graça e os encantos naturais 
não passam de fumaça e vapor desta te rra ... Convém d iri
g ir o coração a Deus, alegrando-se pelo fato de nele estarem  
eminentemente encerradas todas essas belezas e graças em 
grau infin itam ente superior à perfeição das cria tu ras” .

Vanglória, presunção, soberba, desprezo pelo próxim o, 
sublevação da sensualidade e facilidade em ceder-lhe, sede 
de lisonjas e vãos elogios, embotamento da inteligência e do 
juízo, tibieza, frouxidão de espírito e aversão pelas coisas 
de Deus — eis, em resumo, os danos espirituais e corporais 
resultantes da complacência nos bens naturais. “ Poucos se 
encontrarão que, por santos que sejam, não sofram  um  tanto  
com a sedução e o desvario do gosto e do gozo na form osura  
e graça n a tu ra is ... os próprios anjos por isso caíram  nos 
pavorosos abism os..

A alma que renuncia a tais gozos torna-se hum ilde e ca
ridosa, ama racional e espiritualm ente todos os homens co
mo Deus quer que sejam amados. Quanto mais cresce a ca
ridade para com o próxim o, mais aumenta o am or a Deus. 
Ganha paz, afasta as distrações; libe rta  o espírito . “ O corpo 
e a alma adquirem  uma conform idade angélica com Deus. . .  
tomando-se um digno tem plo do E spírito  Santo. . .  vencem- 
as tentações, sofrem  com coragem os trabalhos d ifíce is e 
progridem  nas v irtudes. . .  n m

Por bens sensoriais entende João tu d o  o q ue  se percebe 
pelos sentidos externos ou o que fo r produzido pelos senti
dos internos. Não pode Deus ser atingido pelos sentidos; 
“ seria trabalho in ú til procurar a alegria nos objetos dos sen
tidos, a vontade fica ria  in ib ida  em se ocupar com Deus. . . ”  97 98 99 100

97. Idem, ibidem, c. 21.
98. Idem, ibidem, c. 21.
99. U ra l, ibidem, c. 22.

100. Idem, ibidem, c. 23.
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Não demorando, entretanto, nisso, dirigindo-se para Deus tão 
logo perceba que poderia deter-se nessas sensações, não será 
necessário repeli-las compietamente, “ porque há almas que 
se sentem atraídas pelos objetos dos sentidos especialmente 
para Deus” . Acontece, porém, que entre m uitas pessoas a 
intenção parece d irig ida  para Deus, mas trata-se de um efei
to, qual produto da satisfação oriunda dos sentidos, que p ro 
duz fraqueza e im perfeição, ao invés de anim ar a vontade 
e d irig i-la  para Deus. Quem, entretanto, d irig ir para Deus 
logo os prim eiros movimentos dessas alegrias “não se esfor
çará por procurá-los, tendo a vontade liv re  deles, repelindo- 
_os e dirigindo-os para Deus” . m

A entrega aos bens sensoriais (dos sentidos) traz con
sigo, “ além dos prejuízos comuns, próprios a todas as ale
grias nas coisas criadas, m uitas outras desvantagens: vaida
de, distração do espírito, desejos desordenados, desonestida
de, atitudes de excessos interiores e exteriores; pensamentos 
impuros, inveja. . O gozo em ouvir palavras inúteis produz 
dissipação da fantasia, superficialidade verbal, inveja, juízos 
temerários, volubilidade de pensamentos. O gozo em odores 
suaves produz repugnância aos pobres — o que é contrá rio  
ao espírito cristão —, aversão à prestação de serviços, dure
za de coração para com as coisas hum ildes e insensibilidade 
espiritual; o gozo em manjares deliciosos leva à gula e à em
briaguez, cólera, discórdia, fa lta  de caridade para com o pró
ximo, principalm ente o pobre. Daí nascerem ainda as indis
posições corporais e doenças, bem como os movimentos 
desregrados, porque aumentam os incentivos da luxuria . Por 
sua vez, fica  o espírito  como que submerso em grande to r
por; o desejo e gosto pelas coisas espirituais fica  prejudica
do. O gozo no toque de coisas suaves perverte sensivelmen
te o espírito, roubando-lhe a força e o vigor. “ Daqui nasce 
o abominável vício da vo lú p ia ... nutre a luxúria , tom a o 
espírito afeminado e tím ido, o sentido lânguido e m elífluo, 
disposto ao pecado e ao m a l... infunde vã alegria ao cora
ção, c r ia  o  desgoverno na lingua e o desenfreio no o lh a r... 
Embaraça o espírito  e o juízo, mantendo-os em ignorância 
e necessidade... m oralm ente produz covardia ô inconstân
cia, com trevas na alma e fraqueza no coração, levando a 
temer mesmo o que não há a_ te m e r... Esse gozo ãs vezes 
cria  espírito de confusão e insensibilidade para com a voz 
da consciência e do espírito, porquanto deb ilita  a razão e a
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impede de receber ou de dar conselhos, tom andoa incapaz 
paia. os bens espiritua is e m orais. Enfim , in ú til como um 
vaso quebrado... n

Adm iráveis os proveitos que a alma alcança pela renún
cia a essas alegrias. “ . , .  repara as forças enfraquecidas na 
luta contra as distrações nas quais o exercício exagerado 
dos sentidos a fez ca ir, concentrando-a novamente em Deus, 
conserva o espírito  in te rio r, e as virtudes já  adquiridas cres
cem ... Realiza-se uma sublim e transform ação: o homem 
passa de sensível a esp iritua l, de anim al a racional, de tem
poral a humano, a celeste e d ivino. A vontade recebe já  
nesta vida o cêntuplo em recompensa, como havia Cristo 
p ro m e tid o ...” 1®* Em  troca de prazeres sensuais, receberá 
alegrias espirituais e permanecerá constantemente unida a 
Deus. Como outro ra  no Paraíso, todas as impressões sensí
veis contribuem  para o aumento da contemplação. Além 
disso, na outra vida, os dotes corporais da g ló ria  — como 
a agilidade e a claridade — serão de uma excelência m uito  su
perior nos que se m ortificaram  que aos que não renunciaram  
aos prazeres. 14Além disso, o aumento da g ló ria  na essência 
da alma corresponderá ao seu amor por Deus, por quem 
negou as coisas sensíveis; e na proporção da renúncia a cada 
gozo momentâneo e passageiro receberá, como diz o Após
tolo, 'um  peso eterno de g ló ria  incom ensurável'.”  104

Ao contrário  dos bens exteriores, naturais e sensíveis, 
os bens m orais, pelo va lor que têm em si mesmos, e pelp. 
alegria que trazem, como meio e instrum ento de perfeição, 
possuem valores dignos de estima. As virtudes também tra
zem benefícios de ordem tem poral. Por isso é líc ito  ao ho
mem “ alegrar-se em possuí-las e exercitá-las. . .  Foi o que 
praticaram  os sábios e príncipes da antigüidade: estimaram  
e exerceram as virtudes, e Deus os recompensou com bens 
temporais, “porque p o r sua fa lta  de fé não eram merecedo
res do prêm io eterno” . O cristão pode gozar em possuir as 
virtudes m orais e naturais e em pra ticar as boas obras que 
lhe proporcionam  as vantagens tem pora is  já  enunciadas; en
tretanto, esse prim e iro  m otivo não deve ser o único objetivo  
de seu gozo. Ilum inado pela luz da Fé, que lhe faz aspirar 
â bem-aventurança eterna — sem a qual o universo in te iro  
de nada lhe se rviria  — deve reger-se, no exercício das v irtu -

102. Idem, ibidem, c. 25.
103. Cf. M t 19,29.
104. Cf. 2Cor 4,17 — Subida, c.
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des m orais, pelo segundo m otivo, que é amar a Deus para 
a d q u irir a vida eterna. “Deve-se somente p flr os olhos no 
Senhor, e todo gozo em servi-lo e honrá-lo. Sem isso, de 
nada valem as virtudes perante Deus, como se deduz da pa
rábola das dez virgens no evangelho” . “Que o cristão só 
o faça por amor a Deus, sem outro m o tivo ."lM

Da equivocada alegria pelas próprias boas obras nascem 
a soberba farisaica e a presunção, o desprezo pelos outros 
e o desejo de ser elogiado — com o que se perde o m érito  
eterno. Isso eqüivale à in justiça  e à negação de Deus, autor 
de toda e qualquer obra boa. Essas almas não farão pro
gresso na vida de perfeição. Quando não mais encontram  
satisfação na prática de suas boas obras, por Deus lhes haver 
oferecido então o “pão seco dos fo rtes", vêem-se desanima
das e incapazes de comê-lo. Perdem a perseverança, na qual 
se encontram a suavidade do espírito e o consolo in te rio r. 
Enganam-se ao dar m aior va lor apenas ao que lhes agrada. 
Ora, Deus aprecia mais as obras realizadas à custa de m aior 
abnegação, principalm ente quando se tra ta r de almas adian
tadas. Finalm ente, a alm a é incapaz de receber um conselho 
sábio ou seguir orientação sensata no que deva fazer. “ Tais 
almas afrouxam  m uito no amor a Deus e ao próxim o, pois 
o am or-próprio que têm por suas obras as faz arrefecer na
caridade " 107

Renunciando a esse tipo  de orgulho, a alma livra-se de 
m uitas tentações do demônio. Além disso, faz as obras com 
mais m aturidade e consciência, persevera e alcança o ob je ti
vo desejado. Assim se há de chegar, também, à pobreza de 
espírito, que o d ivino Mestre proclam ou bem-aventurada. 
“ A alma tomar-se-á mansa, hum ilde e prudente em suas 
ações, não obrará impetuosa nem aceleradamente, desconhe
cerá a presunção. A renúncia a esse gozo in ú til a fará agra
dável a Deus e aos homens, liv re  da avareza, da gula espiri
tual, da preguiça, da inveja e inúm eros outros vícios."

Como quinta categoria, tra ta  João da Cruz dos bens so
brenaturais, IStO é, “ todos os dons e graça3 , concedidos p o r  
Deus, superiores às faculdades e aptidões naturais, os cha
mados dona gratis datas, ta is como os dons de sabedoria e 
ciência concedidos a Salomão, e as graças de que nos fala

105. a .  M t 25,1.
105. Subida, l  m , c. 27.
107. Idem, ibidem, c. 25.
108. Idem, ibidem, c. 29.
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são P au lo ...  a Fé, o poder de caíra, o dom dos m ilagres, o 
espírito de profecia» o conhecimento e discernim ento dos es
p írito s , o dom de fa la r línguas e o dom de as interpre
ta r. . l<t* Seus efeitos se referem  à utilidade dos homens 
e é para esse proveito e finalidade que Deus os conce
de. Os dons sobrenaturais trazem, além do proveito  tem.

poral, o proveito espiritua l — seja da parte de quem os exer
ce, seja por parte de quem os presencia. Não convém lazer 
dos proveitos tem porais m otivo de prazer nas obras sobre
naturais, que dessa form a não serviriam  de meio de união 
a Deus. Tais obras podem ser realizadas até com a coopera
ção do demônio, ou das forças da natureza. São Paulo nos 
ensinou que todos esses dons “de nada valem sem a carida
de**. 110 C risto d irá  a m uitos dos que, em troca de le itos  
maravilhosos, lhe pedem a recompensa eterna: "Afastai-vos 
de m im , m alditos” . 111 Por essa razão, convém à alm a ale- 
grar-se somente com os proveitos espirituais desses dons, 
ou seja, "se rv ir a Deus com caridade verdadeira, pois aí está 
o fru to  da vida eterna’*.m

O profundo entendimento e a luz d ivina é que são capa
zes de evitar que a alma se engane quanto a esses dons, 
indicando, entre essas obras, quais sejam as falsas e quais 
as verdadeiras, e a saber como e a que tempo se devem 
exercitar. Acautele-se, então, o homem, para não se apegar 
a eles, e não busque realizar obras por esse m eio. “Porque 
Deus, que os concedeu sobren&turalmente, para a u tilidade  da 
Ig re ja  e de seus filhos, movô-lo-á (o indivíduo) também so
brenaturalm ente, como e quando lhe co nv ie r... Deus há de 
querer que o homem aguarde para que ele seja o autor, mo
vendo-lhe o coração.. .**

O atraso que ta is defeitos causam à vida da fé atinge, 
em prim eiro  lugar, o próxim o: quem deseja fazer m ilagres, 
sem que o tempo ou as circunstâncias o exijam , comete pe
cado grave, consistente em tentar a Deus. Se m alograr, a 
tentativa poderá acarretar enfraquecimento e descrédito da 
Fé. A própria alma sofrerá prejuízo quanto à "p o r
que. ..  onde houver mais sinais e testemunhos, menos me
recim ento haverá em crer” . Tudo indica que mesmo Deus 
não gosta de operar por meio de m ilagres, fazendo-o exclu-

109. Cf. iC or i2,8*i i .
110. Cf. lCor 13.
111. Cf. M t 7.23.
112. Subida. I. m , c. 30.

88

sivamente "para levar alguém à fé, ou por outros m otivos 
referentes à sua glorificação e à de seus santos'*.!1>

A alma enaltecerá m uito  mais a Deus na medida em que 
nele confiar e a ele servir, sem desejar sinais e m ilagres, pois 
assim dará mais crédito ao p róprio  Deus do que àquilo que 
os sinais e m ilagres podem m anifestar. Como recompensa, 
a alma chega a uma vida de fé m uito mais pura. Deus lhe 
aumenta a Fé, a esperança e a caridade. Então ela gozará de 
sublimes e divinos conhecimentos, por meio desse obscuro 
e despojado hábito de Fé; e de grande deleite de amor por 
meio da caridade, com o que não se compraz a vontade se
não no Deus vivo; e permanece, mediante a esperança, satis
fe ita  quanto à memória. “ Tudo isso constitu i adm irável pro
veito, essencial e diretam ente necessário à perfe ita  união da 
alma com Deus.’* 1,1

Mais do que quaisquer outros, os bens espirituais levam  
à -união com Deus. Esses bens são “ todos aqueles que mo
vem e ajudam para as coisas divinas, favorecem o tra to  da 
alma para com Deus e as comunicações de Deus à alma” . 
Podem ser agradáveis ou penosos; conhecidos clara e d istin 
tamente ou obscuros e confusos. João da Cruz deseja con
siderar aqui somente os bens agradáveis, que tenham por 
objeto coisas claras e distin tas (os outros serão tratados pos
teriorm ente).

Com relação a todas as impressões, vale para a vontade 
a mesma regra de conduta indicada anteriorm ente para a 
memória e o entendimento, já  que estes nada podem aceitar 
ou se recusar a receber sem a participação da vontade. "Dado 
que é necessário purificá-los, a vontade não deve procurar 
nessas apreensões a satisfação.. .**1,5

Os bens nos quais a vontade pode distintam ente compra- 
zer-se podem ser de natureza m otiva, provocativa, d ire tiva  e 
perfectiva .

Entre os bens m otivos incluem-se as imagens e estátuas 
dos santos, os oratórios e as cerim ônias. No tocante a ima
gens e estátuas, "pode haver gozos inúteis quando os homens 
dão mais atenção à raridade ou valor a rtístico  e estético do 
que àquilo que elas representam” . Apenas os sentidos se 
deleitam . Chega-se ao ponto de se revestirem  imagens com 
roupas correspondentes à moda atual, “ coisa pela qual os 
santos representados sentiriam  e sentem completa aver-

113. Idem, ibidem, c. 31.
114. Idem, ibidem, c. 32.
115. Idem, ibidem, c, 34.
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são"... A piedade é d irig ida  ao “ ornamento dos bonecos", 
e a alma se apega a eles como a ídolos. Devidamente u tiliz a i 
das, porém, as imagens poderão ser de grande significado  
para o serviço religioso, e “necessárias para levar a vontade 
à devoção". Para esse fim  e para a veneração dos santos, 
a Ig re ja  aprova sen uso. Por isso, prefiram -se as imagens 
que retratem  com m aior fidelidade as verdadeiras feições e 
que conduzam a vontade à m aior devoção. A pessoa verda
deiramente devota faz do invisível o objeto p rinc ipa l de 
sua devoção; não necessita de m uitas imagens e prefere as 
que se conformem mais ao divino que ao humano; nem se 
aflige se lhe as tiram . Busca dentro de si mesma a viva 
imagem de C risto C rucificado. “Suporta de boa vontade até 
quando lhe subtraem os m otivos e meios mais propícios 
para sua união com Deus." A alma deve abstrair-se daquilo 
que ajuda a levar o coração a Deus e não fazer disso estímu
lo para os sentidos, pois o instrum ento que serviria  de apoio 
passa a ser obstáculo. P ior ainda é a im perfeição praticada 
no uso do rosário. É raro encontrar alguma pessoa que não 
tenha fraquezas a esse respeito, querendo que os “ terços" 
sejam de ta l e ta l form a, e não de outra, dando preferência 
a ta l cor ou m etal mais que a outros. “ Não ouve Deus mais 
fielm ente, não as orações feitas com este ou aquele rosário, 
mas as de quem se aproxim a com coração simples e since
ro, cuja única pretensão é agradar a ele? "119

Grande é também a ignorância daqueles que põem mais 
confiança em certas imagens que em outras, julgando que 
Deus os ouvirá m elhor por meio de uma ou de outra, embora 
ambas representem a mesma coisa. “Deus só observa a fé 
e a pureza de coração de quem ora. . .  Se às vezes ele con
cede mais graças por uma imagem que por outra, as pessoas 
acabam despertando mais sua devoção por esta que pelas 
outras. Se tivessem a mesma devoção, tanto por meio de 
uma como por meio de quaisquer outras, receberiam de 
Deus os mesmos favores!" Quando a devoção adormecida 
desperta diante dos m ilagres realizados por meio de uma 
imagem; quando diante dela os fié is  se afervoram  à oração 
perseverante — condições para que Deus atenda e conceda 
o que se lhe pede — então, por meio daquela imagem Deus 
concede favores e m ilagres. A experiência, no entanto, m ostra 
que, quando ele o faz, é por meio de imagens simples e rús
ticas, em lugares afastados e so litá rios” , “ ...p a ra  que, com 
a caminhada até eles, cresça o amor dos que vão rezar longe

116. Idem, ibidem, c. 35.
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do ruído e da m ultidão, como fazia Jesus". Por isso convém 
fazer rom arias em reduzido número de participantes; por- 
<jue, havendo m uitos rom eiros, “os participantes voltam , ge
ralmente, mais distraídos do que quando fo ra m .. . "  “ Onde 
ftouver devoção e Fé, qualquer imagem bastará. Na verda
de, bem viva imagem fo i C risto no mundo. Contudo, aque
les que não tinham  Fé, por mais que tenham andado com 
Ele e visto suas obras maravilhosas, não tira ram  disso ne
nhum proveito .”  *”

Numerosos perigos podem surg ir do uso de imagens, 
ainda que haja m uita piedade: o demônio se aproveita delas 
para surpreender as almas imprudentes — por exemplo, por 
meio de aparições sobrenaturais simuladas (as imagens co
meçam a se m over, a dar sinais etc.). A fim  de evita r todos 
esses males, convém “ procurar nas imagens somente o estí
m ulo para aquilo que elas de fato representam ". Quer a 
imagem lhe insp ire  devoção sensível e/ou esp iritua l, quer 
faça sinais sobrenaturais, “ convém à alma não dar atenção 
a esses fatores acidentais, mas devotar a ela somente a pie
dade que estiver de acordo com o espirito  da Ig re ja . . .  E lo
go passe a elevar a mente para aquilo que a imagem repre
senta, d irig indo  a Deus todas as energias e alegrias, por uma 
piedosa oração in te r io r. . . " m  Da mesma form a, o excesso 
de apego aos enfeites dos oratórios toma o tempo “ que ha
viam de empregar na oração a Deus e recolhim ento Inte
r io r . . . " 1,8 Aos principiantes, é relativam ente perm itido  es
se apego devocional "sensível", pois isso ajuda a perder o 
gosto pelas coisas profanas. Mas o verdadeiro espiritua l 
conhece somente o recolhim ento in te rio r e as relações es
p iritu a is  da mente com Deus. Convém ora r em lugares con
venientes, ta is como igrejas e lugares tranqüilos que ofere
çam a boa atm osfera à oração; mas para adorar a Deus “ em 
espírito e verdade",1*0 deve-se escolher um lugar que não 
agrade aos sentidos. Para tanto é mais indicado um lugar 
so litá rio  e mesmo agreste, para que o espírito suba em vôo 
seguro e d ire to  até Deus, sem obstáculo de coisas visíveis. 
“ E por isso que Jesus escolhia para orar esses lugares soli
tários, tais como os montes que se erguem da te rra , geral
mente despidos de atração sensível."1*1

117. Idetn, ibidem, c. 36.
118. Idem, ibidem, c. 37.
119. Idem, ibidem, c. 38.
120. Jo 4,23.
121. Subida, L m, a 39.
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Para anim ar a vontade a entregar-se à oração, usa Deus 
três espécies de lugar: paisagens , que pelas
condições de terreno, vegetação e silêncio naturais desper
ta m  o sentimento de piedade, “ a fim  de permanecer interior* 
mente com Deus, convém comportar-se nesses lugares como 
se não se estivesse lã’'; além desses há determ inados luga
res, ermos ou não, em que Deus concede favores espirituais 
a alguns homens: assim lhes desperta afeição ao lugar e 
vontade de procurá-lo novamente. Não há nada de inconve
niente nisso, se fo r fe ito  sem egoísmo. Embora Deus não 
esteja preso a lugar nenhum, parece que deseja ser louvado 
no p róprio  lugar onde concedeu graças. Aí a alm a se recor
da mais intensamente de sua dívida de gratidão, lembrança 
que é um fo rte  estím ulo para a piedade. E nfim , há também  
alguns lugares determinados que Deus escolhe para a li ser 
invocadc e servido, tais como o monte Sinai, onde deu a Lei 
a Moisés, 122 123 124 125 ou o monte Horeb, onde apareceu a Elias.
“ A causa pela qual escolhe Deus esses lugares, de preferência 
a outros, somente ele a sabe. Quanto a nós, é-nos suficiente 
saber que tudo está ordenado para nosso proveito e para 
serem ouvidas as nossas preces,-feitas em qualquer lugar 
com fé sincera — embora haja m uito  mais ocasião de ser
mos ouvidos nos lugares dedicados a seu serviço, já  que a 
Ig re ja  os reservou e os consagrou para isso.” l ”

As aberrações até agora examinadas “ são de certa form a  
toleráveis, pois nelas se incide um  tanto inocentemente” . 
Entretanto, é absolutamente insuportável a ilim itada  confian
ça de m uitos em numerosas maneiras de cerim ônias, in tro 
duzidas por gente m uito pouco ilustrada e destituída de sim
plicidade de fé. Atribuem  a determinadas práticas tanta e fi
cácia que julgam  que, se algum ponto falha ou sai desses 
lim ites, não haverá proveito, nem Deus os ouvirá, pondo 
mais confiança naqueles modos e maneiras do que na ora
ção viva — “o que constitu i desconsideração e ofensa para 
com Deus” . Assim, determ inam  que a Missa deve ser com  
tantas velas, nem mais nem menos, e celebrada por este ou 
aquele sacerdote, a ta l hora, nem antes nem depois; “ e o que 
é p io r e intolerável é o fa to  de alguns sentirem  em si algum  
efeito dessas orações supersticiosas, como se elas fossem  
atendidas” . 1** Essas pessoas deveriam saber que quanto

122. Ex 19,3.
123. IRj 19,8.
124. Subida, 1. U I, c. 43.
125. Iden, ibidem, c. 43.

mais confiança colocam nessas cerim ônias vãs e exteriores, 
sin to  menos confiança depositam em Deus e não alcançarão 
dele o que desejam. Há alguns que oram mais pela sua pre
tensão do que pela g ló ria  de Deus. Seria m elhor o ra r por 
coisas de m aior im portância, p u rifica r de fato a consciência 
c compreender o que im porta  para sua salvação. Assim pro
meteu o Senhor: “ Buscai p rim eiro  o Reino de Deus e a sua 
justiça, e tudo o mais vos será acrescentado” . E s t e  pe
dido da salvação eterna agrada mais a Deus, ponhamos nisso 
a força da nossa oração para alcançar as graças pedidas. 
Deus verá também o que nos convém e o que é bom para nós. 
«O Senhor se aproxim a dos que o invocam, daqueles que o  
juvocam com sinceridade.” 1,7 "Desta maneira, pois, hão de 
se endereçar a Deus as forças e afeições da vontade em suas 
orações, não se apoiando em invenções próprias, as quais a 
Igreja Católica desaprova e das quais não faz uso. Não quei
ram -utilizar-se de novidades, como se possuíssem mais luz 
do que o E sp írito  Santo e sua Ig re ja ; porque, se com essa 
simplicidade Deus não os ouvir, podem crer que não os ou
virá, por mais invenções que façam.. .  Obteremos de Deus 
tudo quanto lhe pedimos se o levarmos por bem e a seu 
modo. . .  mas se o fizerm os p o r interesse, de nada adiantará 
falar-lhe.”  Quando seus discípulos lhe pediram  que lhes 
ensinasse a o ra r, Jesus lhes disse, por certo, tudo quanto é 
preciso para que o Pai E terno nos ouça, e só lhes ensinou 
os sete pedidos do pai-nosso, nos quais se incluem  todas as 
nossas necessidades, espirituais e tem porais; não tendo sido 
indicadas m uitas fórm ulas, palavras ou cerim ônias. Ao con
trá rio , em outras circunstâncias Jesus lhes disse que, quan
do orassem, não falassem m uito, porque “nosso Pai celestial 
bem sabe o que nos convém” .12* Apenas recomendou que 
perseverassem na oração. Quanto às circunstâncias exte
riores, fez-lhes somente duas recomendações: “ Quando ora
res, entra no teu quarto, fecha a porta  e o ra . . 1a* “ Tam
bém é conveniente nos retirarm os para os desertos so litá 
rios, como Jesus o fazia, e isso nas horas melhores e mais 
silenciosas da noite. E le não fa la, entretanto, em "determ i
nado tempo, determ inados dias ou por determinadas ceri-

----------------------  í  l f  I f l f l
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Finalmente, João da Cruz nos fa la dos os
quais podem nos levar à decisão de servir ao Senhor. Para 
se rv ir ao povo sem se tom ar vítim a de sua p rópria  vaidade, 
deve o pregador lembrar-se de que a pregação é um exercí
cio mais espiritua l que vocal. Para ser eficiente, a pregação 
requer certa receptividade por parte dos ouvintes. Contu
do, mais im portante é a reta intenção do pregador. Se não 
estiver penetrado do verdadeiro espírito, a apresentação da 
mais sublim e doutrina ou o estilo mais elevado ficarão sem 
efeito. Quanto mais exemplar fo r sua vida, tanto maiores 
serão os benefícios que causará, mesmo que sua exposição 
seja simples, e seu estilo, pobre. Elegância de estilo , subli
midade de doutrina e boa apresentação só empolgam quan
do traduzem o espírito de devoção. Sem ta l espírito, "a  pre
gação, embora dê gosto e prazer aos sentidos e ao entendi
mento, pouco ou nada de substancioso deixará na vontade 
a voz não tem o poder de fazer um  m orto sair vivo da sei 
p u itu ra ” . O santo certamente não quer desprestigiar o esti
lo  cuidadoso, a sublim e eloqüência e as palavras bem-esco- 
Ihidas. “Tudo isso é tão im portante para o pregador quanto 
para o comerciante que negocia — pois as palavras bem-es- 
colhidas e o estilo adequado agradam e revigoram  até mes
mo as coisas desgastadas, assim como expressões inadequa
das estragam e põem a perder as melhores co isas.. . ”

2. Desvelamentorecíproco entre o espírito

a) Retrospectiva e visão de perspectiva

A essa altura, interrompe-se repentinamente a Subida 
do monte Carmelo. Ignoramos se a obra não fo i completa
da ou se nenhum m anuscrito completo chegou até nós. O te
ma da alegria não fo i concluído: as demais paixões não foram  
sequer examinadas. Os capítulos planejados, que cuidariam  
da purificação passiva, só vieram  a ser redigidos na Noite 
escura. Também causa estranheza o fato de a exposição 
só no in ício  in terpretar o poema precedente — dele, porém, 
se afasta pouco a pouco para seguir uma conexão objetiva 
das questões suscitadas. Ainda sob esse aspecto, noite escu~ 
ra  é um complemento; aqui os versos da ú ltim a  parte cons
tituem  o fio  condutor, é  verdade que a interpretação in ter-
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rompe-se repentinamente no prim eiro  verso da terceira es
trofe, como acontecerá na Subida, em meio à exposição da 
alegria (gozo). O caráter fragm entário e, em certo sentido, 
desigual da obra é compreensível, levando-se em conta as 
circunstâncias e a maneira pela qual se originaram . João 
ngo os escreveu como artista, no in tu ito  de p roduzir um 
todo perfeítamente equilibrado e acabado. Tampouco como 
teólogo, com a intenção de cria r um tratado de m ística; nem 

ainda como filósofo , objetivando apresentar uma doutrina 
completa sobre os afetos da alma. Escreveu, isto  sim , como 
Pai e Mestre para seus filh o s  espirituais; quis atender ao pe
dido que estes lhe fizeram , dando-lhes a interpretação dos 
seus Cânticos espirituais. Evocando a experiência in te rio r 
que expressara em seus versos, procurou traduzir as ima
gens por meio de um  pensamento conceituai. É possível que 
somente durante o trabalho lhe tenha ocorrido a necessida
de de considerações prelim inares e esclarecimentos indispen
sáveis a sua compreensão. Assim era fác il ser levado a 
fazer digressões, o que não correspondia a suas intenções 
in icia is. Nem por isso perdeu de vista a finalidade p rin c i
pal — sempre a conduziu com mão firm e e exuberante 
vivacidade de espírito, dominando a riqueza de pensamentos 
que o assediavam.

Há de ser levado em conta, ainda, que ele escreveu seus 
tratados era uma época em que estava sobrecarregado com 
ofícios e negócios externos, certamente não lhe restando 
tempo para compor calmamente os seus escritos, examiná- 
-los e compará-los. Pode-se até mesmo supor que, após uma 
dissertação mais demorada, não voltasse a retom ar o fio  
condutor do assunto onde ele fo ra  interrom pido, substitu in
do-o por outro tem a ... Convém lem brar de tudo isso para 
in ic ia r corretamente a interpretação das exposições prece
dentes.

Repetimos o que João da Cruz diz na Subida sobre a en
trada da alma na noite do espíripara assim esclarecer o 
que ele entende por espírito e por Fé.

A Fé é o caminho que, através da , leva à união 
com Deus. Por isso nela se realiza o doloroso renascimento 
do espirito, a transform ação de sua existência natural em
sobrenatural. As exposições sobre o espírito  e a esclare
cem-se mutuamente: a Fé exige renúncia às atividades natu
ra is do espirito. Nisso consiste a noite ativa da Fé, nossa 
p rópria  atividade — seguir a cruz de Jesus C risto. Para en
tender essa renúncia e, assim, a Fé, é preciso que seja expli
cada a atividade natural do espirito . Por outro lado, a Fé,
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por sua p rópria  existência, evidencia a possibilidade de uma 
existência espiritua l e de urna atividade esp iritua l, ambas 
superiores à natural. Por isso ta l explicação nos leva a uma 
nova visão do espírito . Daí se compreende por que, em di
versos lugares, são usados modos diferentes ao se fa la r do 
espírito. Uma consideração superficial pode ver nisso con
tradição e incoerência; trata-se, porém, de uma necessidade 
objetiva.

O ser esp iritua l im plica vida e movimento, é impossível 
fixa r seu conhecimento por meio de definições rígidas; ele 
próprio  é m ovim ento progressivo e necessita de expressões 
fluentes. O mesmo vale para a Fé. Ela também é espiritual 
e, portanto, em movimento — sobe a alturas incompreensí
veis e desce a profundezas cada vez maiores. Portanto, deve 
o conhecimento procurar penetrá-la pela diversidade de ex
pressões, na medida em que lhe fo r possível.

b) A atividade natural do espírito 
(A alma, suas partes e faculdades)

A atividade natural do espirito  deve ser esclarecida em 
prim eiro lugar. E la decorre da totalidade da estrutura do 
ser psicoespiritual. João da Cruz tende a conceituá-la com 
as expressões tradicionais da escolástica, m uito fam iliares 
desde seu tempo de estudos em Salam anca...

A alma é uma realidade dotada de várias faculdades: 
inferiores e superiores, sensíveis e espirituais. Na parte in
fe rio r, dividem-se em faculdades cognitivas e apetitivas. 
Os sentidos são os órgãos físicos (corpóreos), como que ja
nelas da alma, pelos quais ela adquire o conhecimento do 
mundo exterior. A sensibilidade é comum ao corpo e à alma 
— a ela pertencem as impressões, que transm item  o conhe
cimento do mundo sensível, e o gozo e o desejo suscitados 
por essas impressões na alma. Como já  vim os, a noite dos 
sentidos tra ta  prim eiram ente da sensibilidade em seu se
gundo significado: os desejos ou apetites de prazeres sensí
veis, de que a alma deve-se lib e rta r (purificar-se) na prim ei
ra noite. Essa restrição é perfeitam ente justificáve l porque 
0 gozar e o desejar pertencem k esfera sensível da vida psí
quica — comum também aos outros anim ais. Entretanto, o 
conhecimento, mesmo no grau in fe rio r da percepção sensí
vel, não se realiza sem a atividade do espírito . Acresce ain
da que tudo o que a alma propriam ente "acolhe” (recebe 
de fa to ) constitu i o gozo e o desejo.
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Não há possibilidade de conhecimento sensível sem a 
atividade do espírito  — nisso se revela a íntim a relação 
entre a parte superior e a in fe rio r do ser psíquico. Não se 
trata de andares superpostos; usamos uma figura  espacial 
para designar um  ser não-espaeial. "A  alma, como espírito , 
não tem a lto  nem baixo, como têm os corpos externos.”  1,8 

A atividade sensitiva e a esp iritua l acham-se esfereita- 
mente ligadas no campo natural. Assim como as janelas 
dos sentidos não levam ao conhecimento do mundo sensível 
se o espirito  não espreitar por elas, assim o espírito delas 
necessita para o lhar o mundo. Os sentidos lhe fornecem a 
matéria para a sua atividade. De acordo com santo 
nho1,1 e ao contrário  de santo Tomás de Aqvino, João da 
Cruz adm ite como terceira faculdade espiritua l a memória, 
além do entendim ento e da vontade. Nisso não há incom 
patibilidade essencial, pois aqui não se tra ta  de divisão real 
da alma, mas de diversas atividades e funções da mesma 
faculdade, numa ou noutra direção. Para ambas as divisões 
existem fundamentos plausíveis: sem a função p rópria  da 
memória — o re te r — não poderia haver impressão sensível 
ou atividade esp iritua l. Isso porque ambas as atividades se 
realizam em tempos sucessivos, e para ta l é necessário que 
os conteúdos do momento não desapareçam, mas sejam re
tidos. Para a atividade do p róprio  entendimento (com parar, 
generalizar, deduzir etc.) são necessários, também, os de
mais trabaLhos da memória, ta is como a recordação e a liv re  
modificação pela fantasia. Não é possível entrar aqui em 
mais pormenores; a questão fo i apenas ventilada para escla
recer que pode-se fa la r, no tocante à m em ória, em sua a tiv i
dade de ordem  sensoria! e esp iritua l e de ela (a m em ória) 
poder estar incluída na atividade de outras faculdades. Por 
outro lado, suas atividades não im portam  em conhecimento 
propriam ente d ito ; são simples auxílio. O mesmo se observa 
quanto à relação entre a m em ória e a vontade. É, pois, jus
tificável considerar a memória uma faculdade "especial". 
Para santo Agostinho, outro fa to r d e c is ivo  pa ra  a d m itir a 
divisão tem ária  fo i a analogia da form a do espírito com a 
Santíssima. Trindade. Para João da Cruz, no entanto, o que 
im porta são as relações recíprocas entre as três faculdades 
espirituais e as três virtudes teologais. Assim chegamos ao 
ponto decisivo da sua doutrina espiritua l.

132. Chama viva de amor, canção I, explicação do verso 3.
133. De T rin ita te , X II, 4 e7.
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c). A elevação sobrenatural do espírito: a Fé e a vida 
de Fé

E!m sua atividade natural, o espírito está ligado aos sen- 
tidos: ele aceita o que os sentidos lhe oferecem; conserva o 
percebido, evocando-o oportunamente; une-o; m odifica-o e 
chega, pela comparação, generalização e dedução, aos conhe
cimentos conceituais, juízos e conclusões que representam 
as funções propriam ente ditas do entendimento. De modo 
idêntico, procede a vontade em sua atividade natural acerca 
do que os sentidos lhe oferecem: ela nisso se compraz, pro
cura possui-lo, sente dor ao perdê-lo, receia sua privação. 
Mas a finalidade do espírito não é conhecer as coisas criadas 
e a elas se apegar, o que seria uma inversão de sua genuína 
essência. Deve ser libertado dessa escravidão e elevado à 
verdadeira finalidade para a qual fo i criado. Seus olhares 
devem voltar-se para o criador, a ele deve entregar-se com 
todas as forças. Isso se consegue por meio de um progres
sivo trabalho de educação e despojamento. ß  Deus quem 
dá o estim ulo in ic ia l e completa o trabalho, exigindo, porém, 
a colaboração do homem por meio de sua própria  atividade 
espiritua l. O espírito deve privar-se de tudo aquilo com 
que se ocupa naturalm ente, deve ser educado para Deus e 
somente nele colocar sua alegria. Isso vem a realizar-se 
porque se oferece às forças naturais algo de m ais atraente 
e satisfatório do que elas naturalm ente seriam capazes de 
aproveitar. A Fé d irige  a inteligência para o C riador de to
das as coisas, aquele que é infin itam ente m aior, mais alto e 
mais digno de ser amado do que todas elas. A Fé perm ite 
conhecer os a tributos de Deus, indica tudo quanto ele fez 
para os homens e tudo quanto estes lhe devem.

Nesse contexto, o q.ue se entende por Fé? Evidentemen
te, tudo quanto nos fo i proposto para crer: o conjunto de 
verdades reveladas pela Ig re ja  — “ fides quae cred itu r". 
Quando a inteligência aceitar o que lhe fo i proposto sem 
poder conhecê-lo pelo p róprio  entendimento, dará o prim ei 
ro passo noite escura da Fé adentro, ß essa a “ fides quae 

c r e d i t u r ", uma atividade viva do espírito, a que corresponde 
uma atitude permanente ("hab itus” , ou virtude da Fé): a 
convicção de que Deus existe — "credere ”  — e a  acei
tação convicta de que ele ensina pela Ig re ja  — “ credere 
Deo“ .

Com essa vida de Fé, o espírito se eleva acima de sua 
atividade natural, embora sem desligar-se dela. Nesse novo 
horizonte que a Fé lhes abre, as forças naturais do espirito
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encontram grande quantidade de novos elementos para a sua 
atividade. Essa atividade, pela qual o espírito se apropria 
interiorm ente do conteúdo da Fé, consiste na meditação. Ne
la a imaginação representa concretamente os acontecimen
tos da Redenção; os sentidos extraem o que lhes é proveito
so; e a inteligência  refle te sobre sua im portância geral e so
bre as exigências que daí decorrem para s p róp ria  pessoa. 
Dessa form a, a vontade sentir-se-á estimulada a amar e a 
orientar a sua vida pelo espírito  de Fé. João da Cruz conhe
ce ainda uma form a superior de m editação:m a do espírito 
mais vivo e ricam ente dotado, que penetra m ais profunda
mente as verdades da Fé, reflete sobre a questão em todos 
os sentidos, extrai-lhe as conseqüências lógicas, descobre- 
-Ihes o sentido interno. Essa atividade toma-se mais viva, 
fácil e fecunda se o E sp irito  Santo anima e eleva o espírito 
humano, o qual sente-se então nas mãos de um  poder supe
rio r que o ilum ina; a ta l ponto que não lhe parece sua a tiv i
dade, mas a revelação divina que o in s tru i. O que o espírito  
conseguiu pela meditação, numa ou noutra form a, toma-se 
aquisição própria , permanente. Isso representa m uito  mais 
que um tesouro de verdades acumuladas, que podem ser re
tiradas da m em ória quando necessário. O espírito  — no 
significado amplo e obje tivo, não só de inteligência, mas 
também de coração — fam iliariza-se com Deus pela contí
nua atenção, conhece-o, ama-o. O conhecimento e o amor 
tornam-se parte do seu ser, ta l como o relacionam ento com 
outra pessoa com a qual já  se convive há m uito tempo e se 
tem intim idade: pessoas assim não precisam mais procu
ra r inform ações mútuas, nem re fle tir uma sobre a outra para 
se conhecerem e se julgarem  merecedoras de am or; entre 
elas nem há mais necessidade de palavras.

ß  verdade que cada encontro traz consigo um reaviva- 
mento e um  acréscimo de am or, talvez mesmo o conheci
mento de novas peculiaridades; mas isso acontece de modo 
espontâneo, sem esforço algum. E assim que devemos con
ceber a re la ç ã o  da  a lm a  com Deus, após um longo exercício 
na vida esp iritua l: ela não mais precisa da meditação para 
aprender a conhecer e amar a Deus —- já  term inou a cami
nhada, Já repousa no objetivo alcançado. Logo que se põe 
em oração, já  está com Deus e permanece com ele pela en
trega amorosa. Deus gosta m uito  mais de seu silêncio que 
de suas palavras. (Isso é o que hoje em dia se chama de
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contemplação adquirida  — João da Cruz não u tiliza  p ropria 
mente esse term o, mas conhece o fa to .. . )

Esse tipo  de contemplação é fru to  de m uito  esforço pró
p rio , estim ulado e sustentado por m uitas graças. Devemos 
à graça de Deus, sobretudo, o anúncio da mensagem da fé, 
a verdade por ele revelada, bem como a força de aceitá-la, 
tomando-nos assim crentes (em bora tenhamos de colaborar 
com nossa liv re  decisão): sem o auxílio da graça d ivina  não 
se realiza oração ou meditação. A entrega & oração, por sua 
vez, e o tempo pelo qual permanecemos na contemplação 
adquirida também dependem de nós. Encarada em si pró
p ria , a contemplação — semelhante à entrega calma e amo
rosa a Deus — pode ser considerada uma form a de Pé — 
“ fides quae cred itu r” , e não "  cre Deum”  (em bora esteja 
im p líc ita  e seja pressuposta a Pé na existência de Deus), nem 
trcredere Deo”  (embora resulte de nossa piedosa aceitação 
de todas as verdades reveladas por Deus), mas "  in
D e u m ” , crer em Deus — abandonando-se a ele, po r meio 

da fé.
Esse é o mais a lto  grau de vida de fé que se pode a ting ir 

pela atividade própria, contanto que se tenha realizado sua 
conseqüência lógica: a entrega da p rópria  vontade à von
tade de Deus e a conform idade de todas as ações com a 
vontade divina. Para o espírito é também a m aior elevação 
possível acima das condições de nossa existência natural. 
De fa to , as verdades da Fé nos aproxim am  de Deus antes por 
meio de imagens, comparações e conceitos, tirados das coi
sas criadas. Tais verdades, porém , nos ensinam que Deus 
transcende toda a criação e está acima de toda compreensão 
e entendimento. Portanto, devemos abandonar as cria turas 
e todas as faculdades com que as compreendemos, a fim  de, 
pela Fé, nos elevar a Deus, o inconcebível e incom preensível. 
Para isso não nos servem os sentidos, nem a inteligência, 
entendida como capacidade de pensar por meio de concei
tos. Ora, pela entrega cheia de Pé ao Deus incom preensível, 
precedemos de modo puramente esp iritua l, desligados d * to 
dos os conceitos e imagens. Encontramo-nos, então, como 
que na escuridão, sem a luz dos conceitos: ficam os livres do 
mecanismo de uma variedade de forças; num  estado de vida 
sim plificado e purificado, em que são uma só coisa o conhe
cer, o recordar e o amar.

Eis-nos no um bral da vida m ística, na entrada para a 
transform ação que há de ser alcançada pela noite do espírito . 
Chegamos agora ao que permanece Intacto na suspensão de 
forças — algo há de permanecer, já  que somente após a sus-
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pensão das forças a união e transform ação em Deus podem 
se realizar —, algo que está além dos sentidos e da inteligên
cia ligada ao sensível: o espírito no sentido mais p ró p rio  do 
termo. Dessa form a, João da Cruz fa la  também em nature
za da alma. A alma é, por natureza, um espirito, naturalm en
te capaz para tudo quanto é espiritua l: para Deus, puro es
p írito , e para tudo o mais que ele criou  e para tudo o que, 
conforme a sua íntim a natureza, é esp iritua l.

Mas a alma acha-se unida à corporeidade e, para captar 
o que é m aterial, utiliza-se dos sentidos, os órgãos corporais. 
Após a queda no Paraíso, esses órgãos deixam de servir e 
passam a dom inar — eis aí a tarefa do espírito: libertar-se 
das garras dos sentidos e recuperar o dom ínio sobre eles, a 
fim  de recuperar as forças para uma vida e ação puramente 
espirituais. Nesse processo de libertação, é a quem con
duz o espírito a Deus, levando-o, por fim , a um relaciona
mento espiritua l com ele. A concentração em Deus deve ser 
acompanhada de outra atitude — o abandono de tudo quan
to não é Deus. Tudo isso constitu i o trabalho a ser realiza
do pela noite ativa do espírito.

d) A comunicação das graças extraordinárias 
e o desprendimento delas

Vimos como a fé concentra as faculdades espiritua is e 
as impele para Deus. contudo, o desapego às coisas criadas 
ainda não se acha assegurado. Mesmo as pessoas que se de
cidem seriamente por uma vida espiritua l, e mantêm esse 
propósito, dedicam à oração e à meditação somente uma 
parte — m aior ou menor — de seu dia. No mais, dedicam-se 
às coisas criadas. Procuram  com a inteligência sondar este 
mundo e dom iná-lo; adquirem  bens temporais e deles des
fru tam ; sucumbem ao seu encanto, satisfazendo os sentidos, 
ainda que façam grandes renúncias por influência da vida 
de oração. Mas a inteligência, a imaginação e a vontade, 
presas às paixões dos sentidos, constituem  obstáculo à vida 
de oração e chegam a exterm iná-la inteiram ente, caso Deus 
não ampare a alma com a particu la r assistência de sua gra
ça. Esse amparo, no entanto, não é dado pela mensagem da 
Fé, mas pelas comunicações extraordinárias, capazes de so
brepujar os estímulos do mundo e tom á-los ineficazes: os 
sentidos e a imaginação receberão imagens sobrenaturais, a 
inteligência as compreenderá e o coração as terá como con
solo, vendo pálidos todos os outros prazeres deste mundo.
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.V W -  -

Fica dessa fo rm a  a alma preparada para, com todas as suas I  
facu ldades, afastar-se dos bens terrenos e elevar-se aos beas I 
celestes. ■

Estamos, porém , apenas no meio do caminho. Nunca se 1  
chegaria à união com Deus se se quisesse deter nas comunL 1  
cações sobrenaturais e descansar, desfrutando-as. Visões, 1  
revelações e suaves sensações não são , nem a ele com 1 
duzem — exceto os mais elevados contatos, puramente espí- I  
ritua is , em que Deus mesmo se comunica à substância da al- 1 
ma, unindo-a a si. A alma deve desapegar-se também dos * 
dons sobrenaturais de Deus, a fim  de ganhar em troca o pró- \ 
p rio  Deus, doador. Mas o que poderá fazê-la decidir-se a 
renunciar livrem ente a tão grandes dons? Aqui volta a Fé 
a prestar auxílio, ensinando-lhe que nada quanto possa per
ceber e compreender é o próprio  Deus e convidando-a a in
gressar no caminho escuro, "o  único que conduz à meta” . ,M 
Por sua vez, a fé pouco haveria de conseguir se se dirigisse 
somente à razão por meio de ensinamentos: a força da rea
lidade do mundo natural e a força dos dons sobrenaturais 
tõm de ser substituídas por uma realidade ainda mais pode
rosa. É o que acontece por meio da noite passiva — sem ela 
a noite ativa  nunca chegaria ao fin a l. A mão fo rte  do Deus 
vivo há de in te rv ir para liv ra r a alma dos laços de todas as 
criaturas, atraindo-a para si. Essa intervenção consiste na 
contemplação obscura e m ística, acompanhada da privação 
de tudo quanto trazia para a alma luz, amparo e consolo.

3. M orte e ressurreição

a) A noite passiva do espírito

Fé, contemplação escura e despojamen

Já sabemos, pela noite dos sentidos, que há de chegar 
um  momento em que a alma perde o gosto pelas p rá tic a s  e r- 
p irltu a is  e por todas as coisas terrenas. Há de ser conduzida 
à escuridão e ao vazio to ta l — não lhe resta outra coisa a 
se apegar senão a Fé. É a Fé que lhe coloca o C risto diante 
dos olhos: o C risto pobre, hum ilhado, crucificado e abando
nado na cruz pelo p róprio  d ivino Pai. Na pobreza e aban
dono de C risto, a alma reconhece sua p róp ria  situação: a ri- 135

135. Subida, |. n , c. 3.

Hess de espírito, repugnância e trabalho extenuante são a “pu- 
^ c ru z  esp iritua l”  que lhe é oferecida. Aceitando-a, a alma 
sàberá que "esse jugo é suave, e esse fardo é leve” . A cruz lhe 
Servirá de cajado para conduzi-la hem depressa ao cume da 

' montanha. Ao reconhecer que C risto, em sua extrem a hum i
lhação e aniquilam ento na cruz, realizou a m aior das obras 

; ̂  a reconciliação da humanidade com Deus —, a alma com
preenderá que o aniquilam ento, sensitivo e esp iritua l, h á  de 
conduzi-la à união com Deus.m Tal como Jesus, que em seu 
abandono m orta l se entregou nas mãos do Pai, assim tam 
bém a alm a deve entrar nas trevas da fé, o único caminho 
para Deus. "P articipará então da contemplação m ística”  — 
"lampejo na escuridão” , 131 sabedoria secreta de Deus, conhe
cimento obscuro e geral: o único que condiz com o Deus 
incompreensível, o Deus que ofusca a razão e que lhe parece 
trevas. Essa contemplação penetra a alma, e o fa rá  tanto 
melhor e mais perfeitam ente quanto mais liv re  a alma estiver 
de todas as outras impressões; ela é m uito mais pura, deli
cada, esp iritua l e in tim a do que qualquer coisa que a in te li
gência conheça pela atividade natural do espirito ; é também 
supratem poral: um verdadeiro começo da vida eterna em 
nós. Não se tra ta  simplesmente de aceitar a mensagem da 
Fé, tendo-a ouvido, nem do voltar-se da alma para Deus, co
nhecido somente por ouvir dizer; mas de um in tim o “ ser to
cado por Deus e viver uma íntim a experiência de Deus” , o 
que tem a força de desprender a alma de todas as coisas 
criadas, elevá-la e mergulhá-la em um amor que desconhece
o objeto amado.

Não nos cabe decid ir aqui se esse conhecimento obscu
ro e amoroso em que a alm a é intim am ente tocada p o r Deus 
— "boca a boca”  — de essência para essência, ainda faz par
te da F é .,a* É a entrega da alma pela vontade, ao aproxim ar- 
-se, cheia de amor, do Deus ainda escondidc: é , não no 
sentido de sentim ento afetivo, mas uma atitude de ação e sa
c rifíc io , de colocação da própria  vontade na vontade divina, 
para se r guiada unicamente por Deus, Quando ocorrerem  à 
alma certas ilum inações, revelações e consolos — o que po
de acontecer freqüentemente no longo período da noite  do 
espírito  — ela estará então disposta a não se deter mais nis-

136. Cf. idem, ibidem, c. 6.
137. Dionísio Areopagita, Mystica theologica, I, L
138. Joio da Cruz fala sobre a relação da Fé com a contemplaçãc 

em lugares diferentes, usando diferentes expressões, como veremos mais à 
frente.
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so, mas deixará que Deus realize o que por meio dessas co
municações pretende, Mas permanecerá na escuridão da Fé, 
pois não só aprendeu, mas também experimentou que nada 
disso é Deus e nem pode trazê-lo. E la sabe que possui, na Fé 
tudo quanto lhe é necessário, ou seja, o p róprio  C risto, Sa
bedoria eterna; e, nele, o Deus incompreensível. Tanto mais 
disposta a renunciar e permanecer na fé estará a alma 
quanto mais profunda tive r sido a sua purificação pela noite 
escura.

Foi reafirm ado várias vezes que, mesmo após longo 
exercício na vida esp iritua l, a alma se acha ainda cheia de 
imperfeições e necessita de grande purificação para estar 
apta à união. Mostrou-se, também, que essas imperfeições 
podem facilm ente coexistir com toda a espécie de comuni
cações sobrenaturais, e que, para a alma não plenamente 
purificada, os divinos dons da graça podem ser m otivo de 
soberba, vaidade ou avidez pelos prazeres espirituais. Todas 
essas fraquezas Deus as cura pelo que opera
mediante a noite escura, “ com a qual deixa a inteligência na 
escuridão; a vontade em aridez; a m em ória no vazio; e as 
tendências da alma em suma aflição, amargura e tribu la - 
ção” . in  A essa a ltura, o espírito e os sentidos experimen
tam juntos a u ltim a purificação, a qual sobrevêm após a 
prim eira  noite  — e na qual os sentidos foram  tão forta leci
dos pela transform ação, pelo dom ínio das inclinações e pelo 
convívio com Deus, que já  são capazes de suportar os so fri
mentos desta segunda purificação, tão profunda. Também 
esta é obra da contemplação escura.

Até agora, consideramos na contemplação principalm en
te os proveitos que a alma obtém ao d irig ir suas faculdades 
espirituais para Deus, desapegando-se de todas as criaturas. 
Esses proveitos já  ficaram  bem patentes nas exposições da 
Subida do m onte Carmelo, ao se fa la r sobre a noife ativa do 
espirito . São eles agora apresentados de modo mais sin téti
co na nova interpretação que o Santo dá à estrofe in ic ia l do 
Cântico da noite escura, ao in ic ia r o tratado sobre a noite 
passiva do espirito, * o qual nós reproduzim os em seguida:

139. Noite escura. J. II, c, 3.
* Achaxnot conveniente, por se tratar de «««« longa citação, repro

duzir o texto no idioma original, trazendo ao le itor uma amostra da con
tundente força das palavras utilizadas por $So Joio da Cruz. O texto fo i 
extraído da BAC,vol. 15, 7.» ed., Madri, 1973.
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"En una no ehe oscura,
con ansiou,en amores inflamada,
oh! dichosa ventura!
satt sin ser notada,
estando ya m i casa

DeclaracJón :

1) Entendiendo ohora esta canción a propósito de la purgacíón con
templativa o deanudez y pobreza de etpíritu (que todo aqui casi es una 
ffi.n u  cosa), podémoela declarar en esta mancra y que dice el alma a»í: 
ea pobreza, desamparo y desanimo de todas Ias aprebensiones de mi alma, 
egio es, oscuridad de m i entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicciân 
y angustia acerca de la memória, dejándome a escuras en pura fé, ta cual 
es nocheoscura para las dich» potências naturales, sólo la  voluntad to
cada de dolor y aflicciones y anslas de amor de Dias, salí de m i misma,
esto es, de m i bajo modo do entender, y de mi fite * suerte de amar, y 
de mi pobre y eacaaa mancra. de gostar de Dios, *in que ta sensnalidad 
ni el demonlo me !o estorben.

2. La cual fue grande dieba y buena ventura para m i, porque ea 
accbándoee de aniquilar» y sosegarae las potências, pusiones, apétítoa y afec- 
ciones de mi alma, con que bajamente sentia y gustaba de Dios, salí dei 
trato y operadón humana mia a operación y trato de Dios; es a saber: 
mi entendimiento salió de si, volviéndow de humano y natural cn divino, 
porque, uniéodose por medio de esta con Dios, y* no entiende
por su vigor y luz natural, sino por la divina Sibidaría con que se unió.
Y m l voluntad salió de si, haciéndose divina, porque, unida con el divino 
amor, ya no ama bajamente con su fuerza natural, sino con fuerza y pureza 
dal Espfritu Santo, y asf la voluntad acerca de Dios no obra humanamente.
Y, ni mia ni menos, la memória se ha en aprebensiones eternas de gloria.
Y, finalmente, todas Ias fuerzas y aíectos de! alma, por medio de esta 
noche y purgacíón dei viejo hombre, todas se remievaa en temples y deleites 
divinos. Sfguese el verso: en una noche' oscur

A purificação  não é, porém , somente noite: é também 
pena e torm ento, e isso po r duas razões: “ A p rim eira  pela 
sublim idade da Sabedoria divina, que excede a capacidade 
da alma e por isso lhe são trevas; a segunda pela baixeza e 
impureza da alma, sendo-lhe assim penosa, a flitiv a  e também 
escura” . 141 Por meio da luz extraordinária e sobrenatural, 
a força inteleetiva natural da alma é vencida e excluída. Eis 
por que, q u a n d o  Deus tra n s m ite  à a lm a  (que ainda não se 
acha transform ada) esse lum inoso raio de sua Sabedoria 
secreta, produz-lhe na inteligência espessas trevas. O to r
mento e a pena provêm do fa to  de essa divina contemplação 
infusa conter m uitas perfeições boníssimas, ao passo que a 
alma ainda não purificada que a recebe se vê colocada como

140. N oite escura, 1. H, c. 4.
141. Idem, ibidem, c. 5 {2.
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num  m ar de penas horríveis, porque coisas contrárias não 
podem coexistir num mesmo indivíduo. Então a alma se 
sente "tão im pura e m iserável”  que lhe parece que Deus está 
contra eia, e eia contra Deus; parece que ele a repudiou, u\  \ 
alma sente-se atormentada pelo tem or de jam ais ser digna > 
de Deus e de ter perdido todas as graças/* Aquela luz divina 
e escura lhe revela nitidam ente toda a m iséria dos pecados, 
e a alma "reconhece claramente que por si p ró p ria  não po! 
derá ser outra coisa**.ua

Por outro lado, a alma sente-se atorm entada em virtude 
de sua fraqueza natural, m oral e esp iritua l. Quando a con- 1 
templação divina investe sobre ela, com certa força, a fim  de 
a robustecer e tom á-la dócil, tamanho sacrifíc io  ela experi
menta por sua fraqueza que quase chega a desfalecer; princi
palmente em certas ocasiões, quando a contemplação sobre
vêm com extraordinária força — então os sentidos e o espí
rito  sofrem , como se estivessem sob um fardo escuro e imen
so. " . . .  a alma deseja a m orte como um a lívio  e um  favor.
É de adm irar que sejam tamanhas a fraqueza e a impureza 
da alma que a façam sentir pesada e adversa a mão de Deus, 
em si tão branda e suave, mão que não oprim e nem esmaga; 
antes, apenas a toca, e o faz m isericordlosam ente, a fim  de 
lhe conceder favores e não castigá-la” . 148

Quando se tocam os dois extremos — a contemplação 
provinda de Deus e a própria  alma —, então Deus "de ta l 
m aneira lhe aperta e tritu ra  a substância esp iritua l, mergu- 
lhando-a em densa e profunda escuridão, que a alma sente- 
-se desfazer e dissolver, . . .  numa cruel m orte de espírito” .
O que a faz a flita  e a faz sofrer mais profundam ente é o 
"parecer-lhe claro que Deus aparentemente a abandonou e 
que, detestando-a, lançou-a nas trevas. . . .  Sente a sombra 
da m orte e dores in fe rn a is ... sente-se sem Deus, castigada, 
repudiada, indigna dele e objeto de sua aversão. . .  e tremen- 
damente angustiada por lhe parecer que assim fica rá  pára 
sempre*'. Sente-se profundamente pobre e vazia de tudo, 
im e rsa  na m is é ria  de suas imperfeições, na secura e aridez 
das apreensões de suas faculdades; espiritualm ente abando
nada em meio às trevas; faltando-lhe o ar. Deus pu rifica  a 
alma, "aniquilando-lhe todos os vícios, como o fogo destrói 
a ferrugem  dos metais**. Quanto mais arraigados estiverem 
os vícios na substância da alma, m aior a opressão de aniqui-

142. Idem, ibidem, 5*3-5.
143. Idem, ibidem, §56-7.
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ãmento e o torm ento in te rio r. Com isso hum ilha Deus a 
àJrrm, P^ra depois clevár-la mais a lto  ainda. Se esse estado 

"perdurasse, haveria a alma de m orrer em pouco tempo (mas 
iS o  é sempre que ela sente essa in tim a  pungência pu rifica - 
dòra). Algumas vezes, o que sente é tão fo rte  que parece 
ver diante de si o inferno e a condenação — tais almas são 
as que de fato “ descem vivas à mansão dos m ortos” , e 
aqui são purificadas como lá ; "assim, a alma que passa por 
isso não precisará entrar no purgatório ou lá fica rá  por bem 
pouco tempo, pois é mais proveitosa uma hora aqui do que
muitas lá ” . 1«

Os sofrim entos se tom am  mais intensos ao se contras
tarem com a felicidade experimentada anteriorm ente, pois 
tais almas, "quando entram nessa noite, já  experim entaram  
muitas delícias com Deus e lhe prestaram  m uitos serviços, 
ao passo que agora elas se acham distantes dos bens e não 
poderão aproximar-se deles. A contemplação deixa a alma 
em tão grande solidão e abandono a ponto de ela não poder 
encontrar consolo nem apoio em qualquer doutrina ou mes
tre espiritual, porque, embora lhe mostrem por m uitos 
meios os consolos que ela pode encontrar, parece-lhe que os 
outros não vêem o que ela vê e sente, dizendo aquilo sem 
compreendê-la. Antes, ela sofre mais do que se consola. Na 
verdade, assim é, porque enquanto o Senhor não term inar 
de purificá-la , conforme ele o queira fazer, nenhum remé
dio lhe serve de a lívio na dor. Isso há de durar até que o 
espírito seja suave, hum ilde e purificado e se torne tão su til, 
simples e delicado que possa unir-se ao E spírito  de Deus, 
no grau de união amorosa que a m isericórdia d ivina quiser 
conceder. A esse grau deverá corresponder a intensidade e 
a duração da purificação (geralmente anos, embora com in 
terrupções) "em que, por especial permissão de Deus, a con
templação escura deixa de atuar em form a e modo de pu
rificação. passando a agir de modo ihuninativo e benfazejo. 
Então a alma logo sai desse calabouço e é deixada a recrear- 
-se, com largueza e liberdade, sentindo e rruindo suavíssima 
paz e íntim a amizade com Deus. acompanhada de fác il e 
abundante comunicação espiritual**. Logo se pensa que todos 
os sofrim entos term inaram  para sempre, ta l como se julgava 
antes que eles nunca acabariam. A Tazão disso é que "quan
do o espírito possui atualmente uma de duas coisas incom -

144. Sl 54,16.
145. Noite escura, 1. II, c. 6.
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ipatíveis, ta l posse por si mesma exclui a possibilidade dal 
posse e da sensação da coisa contrária” . Isso não acontece] 
na parte sensível da alma, porque sua receptividade é  fraca. 
Mas, dado que o espírito a esta a ltura ainda não está bem- 
-purificado e lim po das propensões contraídas pela parte 
in fe rio r, poderá experim entar mudança, voltando às dores; 
embora o espírito, como ta l, não se m odifique. Mas não é 
freqüente su rg ir na alm a a opinião de que todos os sofri
mentos term inaram . Enquanto não estiver completamente 
term inada a purificação espiritua l, é m uito ra ro  que a co
municação suave seja tão abundante que encubra a raiz 
remanescente das impurezas. “A alma ainda vive sob im
pressão de que algo lhe fa lta ” . Essa impressão não a deixa 
gozar plenamente daquele a lívio, pois ela sente por dentro 
como um  in im igo que, embora esteja sossegado e adorme
cido, pode despertar e agir como de costume. E assim, 
quando a alm a está mais segura e menos vigilante, ele volta 
a tragá-la e a tirá -la  para outro grau de sofrim ento mais 
duro, escuro e Ias tim os o que o anterior. “ Então, a alma volta 
a ju lga r que a abundante felicidade anterio r está perdida 
para sempre, porque a presente apreensão do e s p írito ... 
nele aniquila tudo quanto a ela é contrário” . Ê pelo mesmo 
m otivo que as almas do purgatório padecem dúvida quanto 
ao térm ino de seus sofrim entos. Elas já  possuem as virtudes 
teologais e notam  que amam a Deus, mas não se consolam 
com isso — parece-lhes que Deus não as quer. “E assim, 
nesta purificação, embora a alma queira bem a Deus e daria 
m il vidas por e le ... isso não lhe serve de a lív io ; antes, lhe 
causa m aior sofrim ento. Pois ela o ama tanto que não pen
sa em outra  coisa, e vê-se tão m iserável que não pode crer 
que Deus a queira hem, nem tenha jam ais m otivo para fazê- 
-lo. Pelo contrário , só há m otivos para que ela lhe seja 
objeto de aversão — não apenas de Deus, mas de toda a 
cria tura . E la sofre por ver em si os m otivos que a fazem me
recer o repúdio daquele a quem ela tanto ama e deseja.”  *«•

Com a in ib ição das energias, nesse estado pcnoao, a 
alma cessa de elevar o coração e o espírito  a Deus, na ora
ção, como antes o fazia. E  quando ora, o faz tão sem força 
e sem substância que lhe parece que Deus não a ouve, nem 
lhe dá atenção. Na verdade esse não é o momento de ía la r 
com Deus, mas de calar-se e hum ilhar-se, “ suportando com 
paciência a purificação” . Deus é quem agora age passiva-

14í. Idem, ibidem, c, 7.
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mente na alma; por isso ela nada pode, nem rezaT, nem ss- 
sistir com atenção ao culto d ivino, tampouco às demais 
coisas e negócios tem porais. Experim enta tanta carência 
e esquecimento na m em ória que m uitos períodos se pas- 
sarn sem que ela saiba o que fez, pensou ou va i fazer. 
Ora, a m em ória também deve ser purificada de todos os 
pensamentos e conhecimentos. A carência e frieza provêm  
do íntim o recolhim ento em que a contemplação parece 
absorver a alm a e todas as suas faculdades, para abstraí-la 
de quaisquer inclinações ou percepções de cria turas — o 
que exige m aior ou menor tempo conforme o grau de con
templação. Quanto mais pura e transparente fo r a luz di
vina que entra na alm a, tanto mais a deixa obscurecida, 
esvaziada e aniquilada. Ela não nota a presença dessa luz, 
ué como se um  ra io  de sol entrasse pela janela e não encon
trasse objetos onde re fle tir — ele seria in v is íve l. . . ”  
Mas quando a luz espiritua l encontra na alma onde re fle tir 
— um conhecimento esp iritua l de perfeição e um ju izo  do 
que é falso e verdadeiro — então se a vê m uito mais clara- 
mente do que antes de entrar na escuridão. Ô assim  tam
bém que a alm a percebe a luz esp iritua l que recebe para 
conhecer com facilidade uma im perfeição que apareça. Essa 
luz esp iritua l, por ser tão simples, pura e geral — não d iri
gida em especial a nada em particu la r, inte lig ível, na tu ra l ou 
divino — . faz com que a alma conheça e penetre com gran
de facilidade e universalidade qualquer coisa superior ou 
in fe rio r que se lhe apresente. A fina l, “ o E sp irito  tudo son
da, até as coisas m ais profundas de Deus” . . .  e a Sabe
doria “ tudo penetra, graças à sua pureza” ; 148 ou seja, por
que não se restringe a nenhum conhecimento ou inclinação 
em particu la r. É essa a característica do espírito  pu rifica 
do: “ . . .  na ausência de qualquer gosto ou oonhecimento 
particu lar, em vazio e trevas, ele tudo abrange com grande
receptividade.. 119

Desta form a, a edificante noite, ao escurecer o espírito , 
não tende senão a dar-lhe luz para todas as coisas. Embora 
o hum ilhe e o deixe na m iséria, “ só o faz para elevá-lo e 
exaltá-lo; é p o r essa razão que o p riva  de toda a posse e in 
clinação natura l: para que se possa entender & m aneira de 
Deus, ao saborear e fru ir  todas as coisas celestes e terrenas.

147. ICor 2,10.
148. Sb 7,24.
149. Noite escura, 1. I I, c. 8.
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em completa liberdade de espírito” . Como o entendimento 
natural não pode compreender a luz divina, a contempla
ção tem de conduzi-lo à escuridão. "Convém que essas 
trevas durem tanto quanto seja necessário para expelir e 
aniquilar o vício inveterado de se entender as coisas a seu 
próprio m odo. . . ”  A destruição da faculdade natural de 
conhecimento é profunda, horrível, extremamente dolorosa. 
Ela é sentida nas partes mais íntim as do espírito ; "assim  a 
escuridão parece an iqu ila r a p rópria  essência da capacida
de cognitiva natura l” .

A vontade também deve ser purificada e destruída, pare. 
chegar, pela união de amor, àquele amor inteiram ente puro, 
divino, esp iritua l, sublim e, que transcende qualquer ten
dência ou sentimento naturais e qualquer inclinação da von
tade. Esta terá de ser deixada em aridez e angústia, enquan
to o exig ir sua atitude referente às inclinações naturais, 
tanto para coisas divinas como para as coisas humanas. 
Dessa maneira, "esvaziada, enxuta, bem-exercítada pelo 
fcgo dessa escura contem plação.. . "  e completa mente liber
ta das influências do mal, terá receptividade pura e since
ra; e paladar purificado e sanado para sentir os sublimes 
e excepcionais toques do amor d ivino. Também há de estar 
a alma repleta e enriquecida de g lória  divina em sua co
municação com Deus, a qual encerra em si inumeráveis 
bens e deleites que ultrapassam  toda a abundância que a 
alma é naturalm ente capaz de possuir, pois é impossível à 
sua condição natural, fraca e im pura, receber tanto, e 
" . . .  convém que antes a alma seja deixada em vazio e po
breza de e s p írito ... para que a ss im ... despojada do hc- 
mem ve lh o ... possa viver aquela nova e bem-aventurada 
v id a ... da união com Deus” , A alma terá um  novo sentido 
e conhecimento d ivino, m uito generoso e agradável, acerca 
de todas as coisas divinas e humanas, e as olhará com olhos 
m uito diferentes dos de outrora, como são diferentes a luz 
e a graça do E sp irito  Santo do espírito  e dos sentidos, ou o 
divino do humano. Por isso a memória deve fica r livre , a 
capacidade sensível deve interiorizar-se e afinar-se ao aban
dono de todas as coisas, razão pela qual tudo se torna estra
nho e toma aparência diferente do anteriorm ente conhecido. 
Assim, essa noite  vai tirando o espirito  do seu modo ord i
nário e comum de perceber as coisas, a fim  de conduzi-lo 
ao modo divino, o qual é estranho e alheio a todo o modo 
humano de proceder. "Então parecerá à alma que os so
frim entos a deixam fora de si; outras vezes eia se pergunta 
se não estaria vivendo um encanto ou mágica, m aravilha- 110
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da com as estranhas coisas que vê, embora sejam as mes
mas com as quais costumava conviver” .

Todas essas aflições e purificações do espírito deve a 
alma padecer, a fim  de renascer à vida esp iritua l. É com 
essas "dores de parto ”  que ela vem dar à luz o espírito  de 
salvação. Por meio da noite c, prepara-se para 
alcançar a tranqüilidade e paz in te rio r tão profundas e de
liciosas "que sobrepujam  todo entendimento” .100 Por isso 
deve ser afastado aquele sentim ento de paz anterior, envol
to em im perfeições, e que, no entanto, "não era paz, em
bora o parecesse” ; dado que provinha da esfera do conhe
cimento sensível (e até esp iritua l) da própria alm a. "A  paz 
fo i excluída de m inha vida, esqueci a felicidade” . 191 Eia 
padecerá receios, imaginações e combates de toda a espécie, 
e a suspeita de estar perdida para sempre "faz-lhe surg ir 
no ín tim o de seu espírito  tão profunda dor que lhe provo
ca fortes suspiros e gritos espirituais, manifestados em pa
lavras, ou às vezes desatando em rios de lágrim as, quando 
há força para fa z é -lo ...”  Como águas que transbordam , 
esse sentimento chega a crescer tanto, em certas ocasiões, 
que a alma é inundada e transpassada pela dor e angustia
da em suas íntim as forças. "T a l é a obra realizada na alma 
por esta noite  que esconde as esperanças da luz do dia.”  Pro
fundo é o combate porque há de ser profunda a paz espera
da; se a dor esp iritua l é penetrante, o amor que possuirá tam
bém haverá de ser ín tim o e apurado. Quanto mais íntim a, 
esmerada e pura fo r a alma, tanto mais o será também o 
trabalho nela realizado. "Já que a alma, no estado de per
feição a que se d irige  por meio da noite de purificação, há 
de v ir a possuir e gozar de inumeráveis bens e v irtu d e s .., 
assim convém que ela se veja deles privada, vazia e pobre, 
e que lhe pareça estar tão longe deles que não consiga per- 
suadir-se de que um dia haverá de alcançá-los.. . ” 192

Inflamada em amor e transformação

Nas agonias da noite do espírito, a alma liv ro u -s e  das 
imperfeições por meio de um  processo de abrasamento, 
semelhante ao da secagem da madeira no fogo, a qual to r- 
na-se incandescente como o p róprio  fogo. O amor é o fogo 
que faz a alma incandescer e arder sem cessar, realiza ndo-

150. Cf. FI 4,7.
151. Lm 3,17.
152. N oite escura, 1. H, c. 9.

111



-se assim o que é anunciado polo segundo verso do Cântico 
da noite escura: “Con ansias, en amores inflam ada” . É um 
amor veemente que a inflam a no espírito, de form a diferen
te do sensível; é um amor infuso que se m anifesta mais pela 
sujeição que pela ação. “ Encerra um tanto de união com 
Deus, participando em algo de suas propriedades...** Há 
m aior ação de Deus do que da própria  alma, que só opera 
passivamente, consentindo nas ações. Mas o calor, a força, 
a disposição e a veemência do amor (a “ inflam ação” ) pro. 
vêm unicamente do amor de Deus, que na alma se vai atean
do enquanto a vai unindo a si.

Pela purificação escura, está a alma especialmente pre
parada para a união. “Nesse estado, ela há de amar com 
grande vigor de todas as suas faculdades e inclinações, es
p iritu a is  e sensíveis, a fim  de que em perfe ita harmonia 
todas elas se apliquem  a esse amor, vindo a, de fato, cum
prir-se o prim eiro  mandamento.” 1** A alma, ao sentir-se 
assim inflam ada e ferida de amor, e ao mesmo tempo em 
escuridão e dúvida, privada da venturosa posse desse 
amor, vê despertar-se dentro de si um im pulso que a faz 
ansiar por Deus. Em todos os pensamentos que encontra den
tro  de si e em todos os acontecimentos que se lhe apresen
tam, ela ama de m uitas maneiras, “ anseia e padece por an
siar” , a todo tempo e em todo lugar, sem que coisa alguma 
lhe dê sossego. Tudo se tom a estreito: ela não cabe em si 
mesma, não cabe no céu, nem na te rra ; enche-se de dores 
e permanece em trevas, “ é a dor e o sofrim ento sem o con
solo da esperança segura de alguma luz ou bem espiri
tu a l.. .”

A purificação da alma pelo fogo esp iritua l do amor, 
intenso e tenebroso, realizada na noite  , prepara-a
para receber o amor e a graça de Deus. É a luz da Sabedo
ria  divina que vem para ilum ina r e p u rifica r desde os mais 
elevados entre os anjos até os homens. O homem, entro* 
tanto, tera de receber essa contemplação cheia de am or a 
sou modo, m uito lim itada  © penosamente. Essa luz divina,
quando ilum ina o anjo, transform a-o pelo am or e o enche 
com suave paz, porque o encontra disposto (como puro es
p írito ) a receber ta l infusão. Quanto ao homem, im puro e 
fraco, é natural que a ilum inação lhe cause escuridão e an
gústia — como faz o sol à pupila dilatada e enferma — até 
que ele esteja apto a receber suavemente, como os anjos, 153

153. V i 6,5.
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I a união desse in fluxo  amoroso, após te r alcançado a com

pleta purificação. Essa Inflamação e ânsia de am or não é 
sentida continuamente pela alma, nem aparece desde o in í
cio da purificação, mas somente quando o fogo d ivino já  a 
tive r aquecido durante algum tempo.

Algumas vezes, essa m ística e amorosa Sabedoria de 
Deus, além de inflam ar a , também toca e ilum ina
a faculdade da razão, dando-lhe certos conhecimentos e lu
zes divinos de modo tão saboroso e delicado que, apoiada 
por ela, a vontade incandesce maravilhosamente, devido a 
esse divino fogo de amor que arde em vivas chamas. Pare
ce-lhe receber fogo vivo por causa da viva inteligência  que 
lhe é dada. Esse abrasamento sim ultâneo de amor e a união 
das duas faculdades — inteligência e vontade — é para a 
alma razão de grande riqueza e alegria, pois é um toque 
da divindade e o princíp io  da esperada união amorosa e 
perfeita. Nessas comunicações, é também possível “à von
tade amar sem a inteligência entender, assim como pode a 
inteligência entender sem que a vontade ame” . Pode ser 
que, ao se comunicar, essa luz amorosa algumas vezes fira  
mais a vontade, inflam ando-a de amor e deixando a in te li
gência às escuras; e outras vezes esclareça-a com luz, dan
do-lhe o entendimento, e deixando árida a vontade. “ Isso é 
obra do Senhor, que infunde sempre o que lhe apraz.”  ,fU

Deus não está adstrito  às leis da vida psíquica natural: 
nesse plano, é impossível amar sem conhecer antes o que 
se ama. Entretanto, Deus pode por via sobrenatural in fun
d ir e aumentar o amor sem in fu n d ir ou aumentar determ i
nado entendimento. M uitos homens de vida esp iritua l pas
saram por essa experiência. Diversos deles, não dotados de 
m uito entendimento acerca de Deus. costumam sobressair-se 
pela vontade; neles a fé infusa faz as vezes de “ ciência do 
intelecto” , e por ela “Deus lhes infunde e aumenta a carida
de, embora seu conhecimento não seja aumentado” . M a s  
isso não deve levar à conclusão de que ger&lmente a fé so
mente desperte amor, sem comunicar conhecimento. Pelo 
contrário : ela se d irige prim eiram ente à inteligência, abrin
do-lhe o entendimento à verdade divina. Isso acontece, po
rém, à maneira de Deus, sob form a velada, e não à maneira 
do conhecimento natural. Por outro lado, não é indispen
sável que a Pé sempre apresente determinacas verdades em

154. N oite escura, 1. D, c. 12.
155. Cântico espiritual, explicação da estrofe 26, verso 2.
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n a r t ic u J a r  Crer pode também sign ificar voltar-se para a 
r e a lid a d e  que todas as verdades da fé  indicam : Deus. Esse 
"voltar-se”  pode ser realizado de modo ta l que Deus não é 
contemplado à luz de qualquer verdade determ inada da fé; 
o que há é uma entrega a ele, o Inconcebível, aquele que en
cerra em s i todas as verdades da Pé, e que ao mesmo tem
po está acima de todas elas. Há uma entrega na escuridão 
e na indeterm inação. Quando a alma experimenta, nesta 
sua entrega, o ser tomada por Deus, ele se comunica a ela ao 
mesmo tempo como luz e calor. “ Esta contemplação é con
fusa e obscura para a in te ligência ... e, como o conheci
mento que Deus infunde na inteligência é geral e obscuro, 
sem entendimento d istin to , a vontade também ama de fo r
ma geral, sem distinção de coisa entendida em p a rticu la r.” lM

Quando, porém, o conhecimento m isterioso vai-se in
troduzindo na inteligência, haverá na alma “ ilum inação por 
entre essa obscuridade — ‘a luz resplandece nas tre
vas’ —, ,SI então os sentidos da alma se acham postos em 
calma e sim plicidade tão delicadas, encantadoras e serenas, 
que não há palavras para exprim i-los; e sentem Deus, ora 
de uma, ora de outra form a” .

Do contraste entre o amor experimentado como paixão 
(estado passivo) e o ato livre  da vontade, decorre que, ape
sar da purificação simultânea da inteligência e da vontade, 
antes de a contemplação ser percebida pela inteligência co
mo conhecimento, ela é experimentada pela vontade como 
amor. Essa inflam ação de amor é antes paixão de amor que 
ato liv re  da vontade, pois o calor amoroso toca a substân
cia da alma e assim move passivamente as inclinações. Ora, 
o ato só é vo luntário  à medida que fo r liv re . Mas como 
essas paixões e inclinações se incorporam  à vontade, dize
mos que, se a alma está apaixonada por alguma coisa, a von
tade também o está. E na verdade assim ocorre: pela 
paixão, a vontade fica  presa e perde a sua liberdade, sendo 
arrastada pela força e pelo ímpeto daquela. Daí dizermos 
que a inflam ação de a m o r ostá na vontade, ou seja, inflam a 
as tendências da vontade. A capacidade receptiva da in te li
gência só pode receber o conhecimento de modo puro e pas
sivo, o que não poderia fazer sem estar purificada; por isso 
é que, antes disso, a alma sente menos o toque da inteligên
cia do que a paixão do amor. E para isso não é preciso
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que a vontade esteja tão purificada das paixões, pois estas 
a ajudam a sentir o amor apaixonado,

Essa inflam ação e sede de amor, por provirem  do Es
p írito  Santo, são m uito diferentes da outra que menciona
mos na noite dos sentidos: agora elas são percebidas pelo 
espirito, embora com a participação dos sentidos. Aquilo 
que agora é sentido, e ainda, aquilo de que a alma sente 
fa lta  fazem-se notar sobremaneira que todos os sofrim en
tos sensíveis lhe parecera nada, embora sejam aqui incom
paravelmente maiores que na prim eira noite dos ;
pois a alma “ no ín tim o nota a fa lta  de um grande bem com 
o qual nenhum outro pode sequer ser comparado, cuja fa lta  
nada pode substitu ir.”

Ainda no in íc io  da noite do espírito, “ quando não se 
sente essa inflam ação de a m o r... Deus dá à alma tão gran
de am or para que ela o estim e... que todo o padecer e so
fre r da alm a em meio aos trabalhos dessa noite  consiste na 
ânsia de pensar que o perdeu e está abandonada por e le ... 
Se então ela pudesse ter certeza de que nem tudo está per
dido e term inado, mas, ao contrário, que essas penas exis
tem para o seu bem ... e que Deus não se encolerizou con
tra  ela, desprezaria todas essas tríbulações e alegrar-se-ia 
ao saber que assim está prestando serviço a Deus. Porque 
o amor e a estima que a alma tem por Deus é tão grande... 
que ela fica ria  fe liz  em m orrer muitas vezes, para contentá- 
-lo. Quando, porém, ao amor estim ativo a Deus vem jun 
tar-se a inflam ação da chama de amor, aquele ganha tama
nha fo rça  e coragem e sentirá tão fo rte  desejo de Deus, que 
seria capaz de, sem considerar obstáculos (quer na intensi
dade, quer na aridez do amor e desejo), fazer coisas extre
mas e extraordinárias para encontrar a quem ama” .

Pelos sofrim entos da noite do espirito  vê a alma “ reno
vada sua juventude, como a da águia” . ,,Ä A inteligência  hu
mana, unida à inteligência divina pela ilum inação sobrena
tu ra l, toma-se divina; o m esm o acontece com a vontade — 
por meio da união à  divina vontade e ao d ivino am or —, 
com a memória e com todas as inclinações e tendências, as 
quais são todas transform adas e renovadas por Deus. “ A al
ma Já é transform ada em alma do cé u ... é mais d ivina que 
humana.”  Por isso ela pode, ao olhar para a , ex
clam ar:
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Oh! dichosa ventura!
sa li sin ser notada,
estando ya m i casa sosegada.

Stta casa significa o modo habituai de a alma agir; seus 
desejos, tendências e todas as suas energias espiritua is — 
estes são como os criados da casa, que devera permanecer 
em repouso para não im pedir a união de am or. Agora ela 
reconhece a verdade no verso:

A oscuras, y en celada.
Todos os erros da alma costumam ser provocados pe

las suas tendências, gostos, raciocínios. Donde, impedidos 
todas essas operações e movimentos, claro está que a alma 
fica  assegurada contra os erros que eles provocam . , .  ela 
não se liv ra  somente de si, mas também dos outros in im i
gos — o mundo e o demônio — pois, canceladas as suas in 
clinações e operações, estas já  não a podem hostiliza r em 
parte a lgum a... Suas tendências e faculdades já  não se 
perdem em coisas inúteis e perigosas; ela sente-se segura 
perante “ a vanglória, falsa complacência e m uitas outras 
coisas” . Por andar na escuridão da fé, nenhum perigo cor
re de se perder no caminho, antes, "va i adquirindo as v ir
tudes” . O fato de a noite escura p riva r a alma do gozo das 
coisas boas, mesmo as sobrenaturais e divinas, ju s tifi
ca-se porque as faculdades do espírito , enquanto não puri
ficadas, s<5 conseguem receber as coisas sobrenaturais de 
maneira comum e natural. É preciso que “ sejam desacos
tumadas, purificadas e an iqu iladas... para que percam 
esse modo medíocre e humano de agir. Dessa form a, todas 
essas tendências e faculdades estarão dispostas e prepara
das para receberem, sentirem  e fru irem  de modo elevado 
e sublime o que é divino e sobrenatural. Isso não é pos
sível antes de m orrer o homem ve lh o ... “ Tudo que é espi
ritu a l, se não fo r comunicado do alto, pelo 'Pai das luzes’ 
à inteligência e ao a rb ítrio  do homem, não poderá ser fru í- 
do divina e sobrenaturalmente, mas apenas de modo huma
no e natural, como desfrutam  das demais coisas; ainda 
mesmo que m uito se exercitem as faculdades e o gosto do 
homem nas coisas divinas e lhe pareça que nelas encontra 
m uito prazer. À razão disso é que os bens não sobem do 
homem para Deus; ao contrário, descem de Deus para o 
homem.” Assim, há m uitos que encontram grande prazer 
em Deus e nas coisas espirituais, “e talvez hão de pensar 
que isso é sobrenatural e esp iritua l, quando é possível que 116

116

não passem de atos e inclinações naturais e humanas” . Por 
isso a alma pode ju lg a r a aridez e a escuridão como bons 
sinais; são indícios de que Deus está trabalhando para liv rá - 
-la de si própria. Ele re tira  as faculdades espiritua is do 
dom ínio da alma. Certamente, m uito poderia a alma te r 
adquirido com elas, mas assim não poderia agir de modo 
tão acabado, perfeito e seguro quanto agora, em que Deus 
a tem em suas mãos. Ele a conduz como a um  cego, por 
caminhos escuros, sem que a alma saiba por onde e para 
onde, mas são caminhos que ela própria  nunca te ria  encon
trado, ainda que nas circunstâncias mais propícias e no gozo 
da visão mais aguçada. Agora ela progride sem perceber 
e até mesmo supondo estar perdida, porque desconhece o 
novo estado e somente nota que está perdendo o que sabia 
e lhe causava prazer. “ Somente ao olhar para trás se dará 
conta de que estava bem segura na escuridão.”  Além disso, 
o caminho fo i seguro porque era uma via de sofrim entos. 
No sofrim ento, a alma recebe força de Deus, ao passo que 
no agir e gozar põe à m ostra suas fraquezas e im perfeições. 
Ademais, no sofrim ento, vão sendo exercidas e adquiridas 
as virtudes, e a alma vai-se purificando e se tornando mais 
cautelosa e sábia. Mas a causa principa l da segurança é a 
própria sabedoria escura. “Essa noite escura da contem
plação absorve e embebe em si de ta l maneira a alma e ao 
mesmo tempo a põe tão jun to  de Deus, que a ampara, a 
libe rta  de tudo quanto não é Deus. Como a alma está aqui 
submetida a um tratam ento, para conseguir sua saúde — o 
próprio Deus —, ele a mantém em dieta e abstinência de 
todas as coisas, e tira-lhe o apetite por todas elas.”  E la 
está "sob a proteção da face de Deus contra as conspira
ções dos homens” , T5# o que sign ifica estar protegida por 
essa contemplação escura contra todos os obstáculos que 
lhe possam inesperadamente aparecer no caminho por par
te dos homens. Ê-lhe também infundida segurança pela 
força que ela adquire por essa infusão (“ água” ) de Deus, 
escura, penosa, tenebrosa; mas que c água e por i&so não 
há de deixar de revigorar e forta lecer a alma no que mais 
lhe convier, A alma logo há de notar em si a firm e reso
lução de jam ais fazer algo que reconheça ofender a Deus 
e de nada o m itir daquilo em que julga poder prestar-lhe 
serviço. Esse obscuro am or desperta-lhe vivo cuidado e 
solicitude in te rio r por tudo quanto deva fazer ou o m itir.
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a fim  de agradar a Deus, Aqui, todos os desejos, energias 
e faculdades estão desapegados de tudo para servirem  a 
Deus. A alma sai de si mesma e de todas as coisas criadas 
e caminha “ a oscuras y segura”  ao encontro da doce e ale
gre união de amor com Deus, "po r Ia secreta escala disfra- 
zada” .

A escada secreta

A escada secreta é a contemplação escura: é secreta 
por ser sabedoria m ística de Deus, m isteriosam ente in fu r
dida na alm a peto amor. Como isso acontece “ não só ela. 
mas ninguém entende, nem o p róprio  demônio, pois o Mes
tre  que a ensina está substanciaímente no in te rio r da alma, 
aonde não chegam nem o demônio nem os sentidos ou a in
teligência natural” . Essa sabedoria é também secreta e es
condida em seus efeitos, ou seja, nas trevas e tribulaçôes da 
purificação e na ilum inação que vem em seguida. A alma 
“ é incapaz de descrevê-la, explicá-la ou de lhe dar um nome, 
Nem sequer encontra modo de exprim ir tão elevado conhe
cim ento e tão delicada sensação e s p iritu a l... nem desejo 
de a enuncia r... porque, como ela é tão simples, geral e 
esp iritua l, não há como tornáJa in te lig íve l ou im aginável. . .  
como aquele que enxergasse uma coisa que nunca tivesse 
visto  antes.. por m uito  que se esforçasse não saberia d i
zer o que é” . Como seria possível à alma expressar o que 
não lhe passou pelos sentidos? O fa to  de Deus fa la r ao in 
te rio r da alma, e de modo inteiram ente espiritua l, sobrepu
ja  a capacidade dos sentidos internos e externos e faz a 
alma emudecer.

A sabedoria m ística é chamada , ainda, porque
“ tem  a propriedade de esconder a alma em s i, . .  e de ta l 
modo envolve e absorve a alma em seu abismo secreto que 
a faz ver claramente como está extremamente afastada e 
distante de toda cria tura; parece-lhe então que a colocam 
em profunda e vasta solidão, aonde não pode chegar nenhu
ma cria tu ra  humana. É como um imenso deserto sem lim i
tes po r parte alguma e tanto mais delicioso, saboroso e amo
roso quanto mais profundo, vasto e so litá rio : aí a alma se 
vê tanto m ais escondida quanto mais elevada sobre todas 
as cria turas temporais. Então esse abismo de sabedoria 
a levanta e a engrandece sobremaneira, fazendo-a beber nas 
fontes da ciência do amor. Não só lhe dá pleno conheci- 160
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mento de que toda a condição de cria tu ra  é m uito in fe rio r 
a esse supremo saber e sentir divinos, mas ainda a faz ver 
como são mediocres, lim itados e de certa form a im próprios 
todos os termos e vocábulos utilizados para exprim ir as coi
sas divinas, e como é impossível, por modo e via natural, 
poder conhecê-las ou avaliá-las como elas são” . “ Somente 
pela sabedoria m ística de Deus é que se consegue alguma 
luz. Por se tra ta r de coisas humanamente não-sabidas, é 
preciso ir  ao seu encalço humanamente não sabendo e d iv i
namente ignorando; porque, falando em linguagem m ísti
ca. .. as coisas e perfeições divinas não são conhecidas e 
compreendidas enquanto as estamos procurando e exerci
tando, mas quando já  íorarn encontradas e exercitadas...  
as sendas e pegadas em que Deus caminha na alma que 
deseja conduzir a si e d is tin g u ir com a união à sua sabedo
r ia . . .  Ele não quer que sejam reconhecidos.” 1”

O Cântico da noite escura denomina “ escada” a contem
plação escura. Assim como pela escada se sobe para se al
cançar os bens, tesouros e riquezas que se acham numa fo r
taleza m uito alta, assim também, por esta secreta contem
plação, sem saber como, a alma sobe e se apossa dos bens 
e tesouros do céu. E assim como na escada os degraus 
servem para subir e descer, assim também nesta secreta 
contemplação as mesmas comunicações que faz à alma e a 
elevam a Deus humílham-na em si mesma. Nesse caminho, 
a alma está suje ita a altos e baixos; à prosperidade segue- 
-se sempre alguma tempestade ou aflição. Tanto assim 
que parece te r sido dada à alma aquela bonança com a f i 
nalidade de preveni-la e robustecê-la para a penüria se
guinte. Após a m iséria e o torm ento, seguem-se também a 
abundância e a tranqüilidade. Parece que, para dar-lhe 
aquela festa, colocaram-na prim eiro  em vig ília . E is o esti
lo e exercício ord inário  do estado de contemplação, até se 
chegar ao estado de repouso: nunca se permanece numa 
mesma situação, está-se sempre a sub ir e a descer. A cau
sa disso é que o estado de perfeição consiste no perfe ito 
amor a Deus e desprezo de si mesmo; desta form a, não 
pode deixar de ter essas duas partes — o conhecimento de 
Deus e o conhecimento de si mesmo — , portanto, a alma 
há de prim eiro ser exercitada num  e noutro: sendo por 
Deus hum ilhada até que se habitue perfeitam ente a essas 
duas espécies de conhecimento. Cessará então esse subir
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e descer, chegando enfim  à união com D eu s, que está no 
topo da escada da qual é o apoio e ar rim o.

Contudo, a contemplação é "escada" principalm ente 
porque é “ ciência de a m o r... conhecimento infuso e amo
roso de Deus, o qual vai, ao mesmo tempo, ilustrando e ena
morando a alma até elevá-la, de grau em grau, ao Deus 
criador — pois é somente o amor que une a alma a Deus” . 
"Conform e são Bernardo e santo Tomás de Aquino, os de
graus da escada distinguem-se por seus efeitos, pois não 
é possível conhecê-los por via natural, já  que essa escada 
de amor é tão secreta que só Deus lhe conhece o peso e a 
medida.”

O prim eiro  grau do am or faz a alma adoecer em seu 
próprio  hem, Mas essa enfermidade não é para a m orte, 
mas para a g ló ria  de Deus. A alma m orre para o pecado e 
para todas as coisas que não são Deus. O segundo degrau 
faz a alma buscar incessantemente a Deus; ela é tão solici
ta que em todas as coisas e situações busca o Amado. 
O terceiro degrau a estim ula a agir e lhe dá calor, para que 
ela não desfaleça. Neste estágio a alma considera peque
nas as obras heróicas que possa fazer pelo Amado; as m ui
to numerosas considera escassas; o longo tempo em que 
a ele serve, julga-o breve. Tudo isso por causa do incên
dio de am or em que vai ardendo, e por isso sofrendo gran
des dores e aflições pelo pouco que ju lga fazer po r ele; se 
lhe fosse possível aniquilar-se m il vezes por Deus ela fica
ria  consolada. E la se considera in ú til em todas as obras 
e lhe parece viver em vão. Disso lhe nasce outro  efeito 
adm irável: ela toma-se comprovadamente convicta, em seu 
íntim o, de que é p io r que todas as outras almas; porque o 
amor lhe ensina quanto Deus merece, e porque ju lga  suas 
próprias obras, embora numerosas, como cheias de fa ltas 
e imperfeições.

O quarto degrau causa na alma um habitual "suportar 
sem fatigar-se” . O amor faz com que todas as coisas gran
des, graves e pesadas nada lhe pareçam. O espírito  tem 
aqui tanta força e mantém a carne sob ta l dom ínio que não 
faz mais caso dela do que a árvore de uma de suas folhas. 
De modo algum busca seu consolo ou prazeT, seja em Deus 
ou noutra coisa; nem deseja ou pretende pedir favores a 
Deus, pois vê claramente que já  os recebeu em abundância. 
Todo seu cuidado consiste em ve rifica r como poderá dar
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a lg u m  g o s to  sl D eus e a e le  s e rv ir  pelo que ele merece, e  em  
agradecimento às m isericórdias dele recebidas, ainda que 
isso m uito lhe custe. Este degrau do am or é m u ito  elevado. 
Como a alma então abrasada em tão sincero am or anda 
sempre em busca de seu Deus, com desejo de sofrer por 
ele, Deus lhe concede m uitas vezes o gozo, visitando-a no 
espírito saborosa e deliciosamente — porque o imenso am or 
do Verbo, Jesus C risto, não pode suportar as penas de sua 
amante sem a acudir.

O quin to  degrau do am or faz a alma desejar e cobiçar 
a Deus impacientemente. Seu desejo de possuir o Amado 
é tão fo rte  que toda a demora, ainda que m inim a, m uito 
longa lhe parece. Perturbada e pesada, seu único pensa
mento é o de encontrar o amado; caso não o veja, m or
rerá. *“

No sexto degrau, a alma corre ligeiram ente para Deus 
e com freqüência sente sua proxim idade. Sem desfalecer, 
corre pela esperança, pois aqui o amor já  lhe deu forças, 
fazendo-a voar rapidamente. A ligeireza que agora lhe é 
peculiar é causada pela grande dilatação da caridade e por 
estar quase com pleto o processo de purificação. Desta fo r
ma logo há de chegar ao sétimo degrau.

Aqui, a alm a anima-se bastante. O amor já  não se 
vaie do ju ízo  para esperar, nem do conselho para re tira r- 
-se, nem da vergonha para refrear-se. Tais almas alcan
çam de Deus tudo quanto lhes apraz pedir. Após esse des
ternor e confiança concedidos por Deus à alma, neste séti
mo degrau, para d irig ir-se  a ele com toda a veemência de 
seu amor, segue-se o oitavo degrau, que consiste em apode
rar-se do Amado e a ele se un ir. "Encontrei aquele que 
m inha alma ama. Segurei-o e não o largarei.”  IW Neste 
degrau de união, a alma satisfaz seu desejo, mas não de 
modo contínuo. Algumas chegam à união por pouco tem
po, sendo logo afastadas, pois se aí se demorassem por 
mais tempo chegariam a uma certa espécie de "g ló ria ”  ain
da nesta vida.

O nono degrau corresponde aos perfeitos, que ardem no 
amor de Deus com m uita suavidade. 35 um a rdor cheio de 
doçura e deleite, produzido pelo E spírito  Santo, em razão da 
união que essas almas têm com Deus. Dos bens e riquezas 
divinas de que a alma goza neste degrau é impossível fa la r.
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“Mesmo que se escrevessem m uitos livros, a m aior parte f i
caria p o r-d iz e r..

O décimo e ú ltim o degrau da escada secreta do am or 
já  não mais pertence a esta vida. Este degrau faz a alma 
assemelhar-se totalm ente a Deus, em virtude da clara visão 
de Deus que ela possuirá imediatamente ao sa ir do corpo, 
se tive r alcançado nesta vida o nono degrau. Essas poucas 
almas não passam pelo purgatório, pois já  estão perfe ita- 
mente purificadas pelo am or. Daí dizer são Mateus: “ Bem- 
-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus” . len 
Essa visão beatifica é a causa da to ta l semelhança da alma 
ccm Deus — não que a alma tenha a mesma capacidade que 
Deus, o que é impossível, mas porque todo o seu ser se 
fará semelhante a Deus; podendo dessa form a ser chamada 
(e na realidade o é) divina, por participação. Nesse ú ltim o  
degrau de visão ciara, não mais existe para a alma coisa 
alguma encoberta, em razão da semelhança to ta l com 
Deus. Até esse momento, contudo, por mais elevada que 
esteja a alma, há sempre para ela algo escondido, na pro
porção do que lhe fa lta  para chegar à to ta l sim ilítude com 
a natureza de Deus. “Eis como a alma, por meio dessa 
sabedoria m ística e amor secreto, vai saindo de todas as 
coisas e de si mesma e subindo até Deus; porque o am or 
é semelhante ao fogo, que sobe em labaredas às alturas, 
tendendo a concentrar-se no centro de sua esfera/*,<MJ

O cobrido disfarce da alma

A alma afirm ou te r saído, pela escada secreta, disfarça
da, ou seja, escondida sob outros trajes, a fim  de m ostrar 
exteriorm ente o desejo e pretensão do coração de conquis
tar a quem se ama; ou para ocultar-se a seus adversários 
e desse modo m elhor realizar .seu intento. “ A alma, pois, 
tocada aqui pelo amor do Esposo. C risto, pretendendo ca ir- 
-Ihe em graça e conquistá-lo, sai agora com aquele disfarce 
que mais vivamente exprime as afeições de seu espirito , e 
com o qual vai mais protegida contra os seus adversários 
e in im igos . . .  o demôniot o mundo e a carne."

Eis que vem a alma disfarçada em sua “ librea” , cons
titu ída de três cores principa is: o o verde e o ver
melho, símbolos das três virtudes teologais — a Fé, a espe
rança e a caridade, as quais asseguram à alma a benevolén-
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f
cia de seu Amado e a perfe ita proteção contra seus três in i
migos. A Fé éuma " túnica”in te rio r de tão excelsa bran
cura que ofusca a vista de qualquer inteligência. O demô
nio então não a vê (a alm a), nem ousa prejudicá-la. “ Para 
conquistar a benevolência do Amado e a união com ele não 
há m elhor túnica que a brancura deslumbrante da Fé, o 
fundamento das demais virtudes.** Essa brancura da Fé a 
alma levava ao sa ir a caminho, em meio à escuridão e tr i-  
bulações da noite escura. Nenhum conhecimento natural 
jamais chegou a satisfazê-la e nenhuma ilum inação sobre
natural lhe vem a consolar — o céu lhe parece fechado. Ela, 
porém, “ sofreu tudo isso com perseverança e constância, 
passando por aquelas aflições sem desfalecer e sem deixar 
o Amado” . Ê pelas aflições e tribulações que ele a prova 
cm sua Fé.

Sobre a túnica branca da Fé veste a alma a “ c.lm illa" 
verde da esperança. A alma com ela se libe rta  e se defende 
do segundo inim igo, o mundo. Na verdade, o verde da es
perança viva em Deus confere à alma tanta vivacidade e âni
mo e tanta elevação às coisas eternas, que tudo quanto seja 
terreno lhe parece (e de fato o é) “ murcho, seco, m orto e 
sem va lor” , comparado ao que na vida eterna ela espera 
encontrar. Aqui a alma se despoja de todas essas vesti
mentas e tra jes do mundo, tirando de todos eles seu cora
ção, não o prendendo a nada. A alma olha só para Deus, 
e se tom a tão agradável a ele que dele alcança tudo o que 
espera. Sem esse verde da esperança nada alcançaria, pois 
é a esperança que a faz perseverar e vencer.

Sobre o branco e o verde, para o remate e perfeição 
da lib ré , traz a alma uma terceira cor, qual seja, uma 
“ toga” verm elho-vivo, como sinal da terceira virtude, o 
amor. “ Com ela, a alma fica  amparada e escondida do ter
ceiro inim igo, a carne; porque onde existe verdadeiro amor 
a Deus não cabe o amor a si mesmo ou aos seus próprios 
interesses. Esse amor dá va lor às outras v:rtudes, fo rta le 
cendo-as e infundindo-lhes vigor para proteger a alma; dá 
também graça e encanto para agradecer ac Amado. Sem 
o amor (ou caridade) nenhuma virtude é agradável a Deus.”

Eis o disfarce que a alma usá para subir até Deus, pela 
noite da Fé: a Fé, a esperança e a caridade (am or) são a 
m elhor preparação para a união. A esvazia e obscurece 
a inteligência de todos os seus conhecimentos naturais dis- 
pondo-os assim à união com a Sabedoria divina; a esperan
ça esvazia e afasta a m em ória de toda a posse de criaturas 
e a põe naquilo que espera; a caridade esvazia e aniquila as
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inclinações e tendências da vontade por qualquer coisa que 
não seja Deus e as põe somente nele. Sem o tra je  das três 
virtudes, é impossível à alma chegar ã perfe ita união com 
Deus no amor. . .fo i também grande ventura para a alma 
te r conseguido vesti-lo e permanecer com ele até alcançar 
tão desejada finalidade — a união de am or.” 1®7

Dessa form a, fica evidente que para a alma “ fo i uma 
felicidade realizar obra tão d ifíc il. . .  em que se liv ro u  do 
demônio, do mundo e da sua própria  sensualidade... adqui
rindo  a venturosa liberdade de e s p írito .,. transform ando- 
-se de alma terrena em alma celestia l. . .  vindo a merecer 
o convívio nos céus'V*a

Escondida na noite escuro, em profunda paz

Foi também venturoso para a alma te r podido sair 
assim, “ na escuridão velada". A escuridão perm itiu-lhe ca
m inhar protegida das ciladas e perseguições do demônio; 
porque toda a comunicação infusa é comunicada secreta
mente h alma, sem sua colaboração; todas as potências 
da parte sensível ficam  na escuridão. Ora, é  somente por 
meio das faculdades sensíveis que o demônio percebe e 
compreende "o que há na a lm a ... e o que nela se passa” . 
Assim, quanto mais espiritua l, in te rio r e elevado e quanto 
mais ultrapassar o conhecimento sensível, menos a comu
nicação será acessível e inte lig íve l ao demônio. É de má
xim a im portância para a segurança da alma que seu rela» 
cionamento com Deus seja de ta l modo que a comunicação 
espiritua l seja mais abundante, sem que as fraquezas da 
parte sensível impeçam a liberdade do esp irito ; o que se 
passa na parte superior não deve ser conhecido pela parte 
in fe rio r, “ seja somente um  segredo entre a alma e Deus”  — 
isso funciona como defesa contra o in im igo m aligno.

O demônio tem a capacidade de deduzir, indiretam en
te, a existência de comunicações íntim as e espiritua is na al
ma, baseando-se na grande calma e silêncio causados por 
algumas dessas comunicações nos seus sentidos e faculda
des. Vendo que não consegue im pedir esses favores da gra
ça (porque ta is coisas se passam no fundo da alma, ao qual 
não tem acesso), ele procura por todos os meios alvoroçar 
e perturbar a parte sensível e externa (que está a seu alcan
ce), provocando-lhe sustos, dores, receios e angústias, a fim

167. Idem, ibidem, c. 21.
168. Idem, ibidem, c. 22. 124
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de causar inquietação e intranqüilidade nas partes superio
res e espirituais onde a alma está recebendo e gozando de 
um  bem. M uitas vezes, porém, quando a comunicação de 
ta l contemplação é infundida puramente no espírito , agindo 
sobre ele com m uita força, de nada servem as astúcias do 
demônio para perturbar a alma. Ao contrário, ela recebe 
uma motivação, com m aior dose de amor e profunda paz; 
porque, ao pressentir a perturbadora presença do in im igo 
— “ Oh! coisa adm irável!”  —, sem nada fazer de sua parte 
e sem que saiba como isso se realiza, ela se vê recolhida nas 
profundezas de seu in te rio r, em seguro refúgio, escondida 
e afastada do inim igo e de suas ameaças. Então todos 
os temores restringem-se à parte exterior da alma, clara
mente por ela percebidos; ela folga em ver-se agora tão a 
salvo no gozo daquela silenciosa paz e alegria do Esposo 
escondido — paz que nem o demônio nem o mundo lhe podem 
dar ou tira r. Ao contrário, quando a comunicação esp iritua l 
não atinge o puro espírito e perm ite a participação dos sen
tidos, o demônio pode destes se aproveitar e inqu ie ta r o 
espírito com seus horrores, para o desespero da alma. 
Ao que parece, Deus é  quem perm ite que o demônio se apo- 
dere de uma parte da alma através de seus anjos maus, 
dessa form a provando-a em sua fidelidade mesmo nas ten
tações, preraiando-a, caso ela persevere na lu ta  contra o 
m al. “ Isso ocorre, por exemplo, quando Deus comunica à 
alma, por seu anjo bom, uma visão verdadeira: poderá en
tão o demônio sim ular uma falsa visão, m uito semelhante 
à verdadeira; poderá até mesmo im ita r os favores espiri
tuais concedidos pelo bom an jo . .. mas não poderá jam ais 
sim ular comunicações puramente espirituais, pois estas não 
possuem nenhuma form a ou figura, portanto inacessíveis a 
qualquer im itação.”

Para combater a alma da mesma form a como ela é  
favorecida por Deus, o demônio a acomete de um tem or es
p iritu a l, tentando assim destru ir o espírito “ por meio do 
espírito” . "Quando isso acontece no tempo em que o anjo 
bom vai comunicar à alma a contemplação esp iritua l, ela 
não consegue se recolher no secreto esconderijo da con
templação tao depressa para que não seja vista pelo demô
nio — ela é então por ele acometida de horríveis visões e 
dolorosa perturbação no esp írito . . .  Algumas vezes a alma 
consegue fu g ir depressa, antes que aquele pavor do mau es
p írito  lhe cause impressão, recolhendo-se dentro de s i e nis
to fortalecida pela eficácia da graça espiritua l recebida, 
nessa hora, através do anjo bom” . Tudo isso, enfim , ocor-
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re na alma sem que eia possa fazer algo em contrá rio  ou 
defender-se contra ta is ataques. O que aconteceu, na ver
dade, fo i somente “para purificá -la  e dispô-Ja, através desse 
je jum  esp iritua l, a uma grande festa cheia de presentes da 
divina graça". Na medida da purificação horríve l e tene
brosa que tive r sofrido, gozará de adm irável e saborosa, 
contemplação espiritua l, "por vezes tão sublime que não há 
linguagem para traduzi-la".

O que ficou d ito  até agora é o que acontece quando as 
graças são comunicadas por interm édio de um anjo, Po
rém, quando o p róp rio  Deus v isita  a alma, ela permanece 
completamente na escuridão e totalm ente velada, "porque 
o p róprio  Deus habita substancialmente na alma, aonde nem 
anjos nem o demônio podem chegar para ver o que se pas
sa nem tom ar conhecimento das intim as e secretas comu
nicações que a li ocorrem  entre ela e Deus". Alguns desses 
toques de amor entre Deus e a alma costumam fazer com 
que ela, sem saber exatamente como. se veja tão afastada 
e separada, na parte superior e espiritual, da parte in fe rio r 
e sensitiva, que percebe a existência em si mesma de duas 
partes bem distintas. Parece-lhe até que nada têm a ver 
uma com a outra, ta l a separação e distância entre ambas. 
Na verdade, de certa maneira assim o é: a operação toda 
espiritual que então se realiza na alma não se comunica à 
parte sensível. A alma vai-se tom ando toda esp iritua l, e 
nesse esconderijo de contemplação unitiva as paixões, movi
mentos e tendências vão sendo quase que totalm ente e lim i
nados. Assim, falando da parte superior, a alm a canta: 
"Estando ya m i casa sosegada".,SH A alma já  está com a ca
sa arrum ada, os empregados dorm indo tranquilam ente 
após seu trabalho; ela pode sair agora ao encontro do Ama
do. O encontro {a união da alma com o Esposo) não se 
pode dar sem ela estar completamente purificada. "Portan
to, quem se recusar a sa ir na à procura do Amado
e não quiser renunciar à própria vontade nem m o rtifica r- 
-se. mas o q u is e r p ro c u ra r  em seu próprio  le ito , comoda
mente... não haverá de encontrá-lo.”  ,}A

Na venturosa noite, a alma fo i agraciada com a contem
plação so litá ria  e secreta, estranha e incompreensível à par
te sensível; im perturbável. Acha-se completamente p u rifi
cada sensível e espiritualm ente, pela escuridão em que fo i

U59. Idem, ibidem, c. 23.
170. Idem, ibidem, c. 24. 126
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imersa- Para chegar a Deus, ela não há de se interessar 
por mais nada além dele próprio. V iverá liv re  de todas as 
form as, figuras e apreensões que costumam ser obstáculos 
ã união permanente com Deus. Não poderá apoiar-se em 
nenhuma das luzes interiores da inteligência e em nenhuma 
guia exterior onde possa encontrar consolo e satisfação. 
"De tudo isso a privaram  as trevas da noite. Só o amor que 
lhe arde por dentro é quem lhe so lic ita  o coração para o 
Amado e a guia e move, fazendo-a voar para Deus pelo ca
m inho da so lidão ."1,1

A essa a ltu ra , o tratado sobre a noite escura é in te r
rom pido. Das o ito  estrofes do Cântico, seis receberam co
m entários. Esses comentários têm para nós dupla im por
tância: fornecem maiores esclarecimentos sobre a nature
za do esp irito  e m ostram  que a contemplação escura eqüivale 
à. m prte e ressurreição para uma vida nova. Mas nem aqui, 
nem na Subida do monte Carmelo, encontramos uma apre
sentação e uma exposição dessa vida nova — a vida da união.

b) A alm a no reino do E spírito  e dos espíritos
A estrutura da alm a: o Espírito de Deus e os espíritos criados

A alma, sendo espírito, encontra-se no reino do esp iri
tua l e dos espíritos. A estrutura que apresenta é-lhe in te ira 
mente peculiar: a alma não é somente a form a vivificante  
do corpo, ou seja, o in te rio r de um exterior; também nela 
existe o contraste entre In te rio r e e x te rio r.L,í á  no seu 
íntim o, na sua essência, que a alma se encontra em casa. 
Por meio da atividade natural de suas faculdades, ela sai 
de si p rópria  e vai ao encontro do mundo exterior, exer
cendo uma atividade sensível, que é in fe rio r à ela mesma. 
Aquilo que a alma sai para encontrar é por ela absorvido e 
por sua vez a absorve: determina-a em suas ações e condu
tas e, em certo sentido, lim ita -lhe  a liberdade; não pode por 
certo penetrar o ín tim o da alma, mas pode manté-la afas
tada do acu p róprio  íntim o.

Ao sub ir para o encontro com Deus, a alma se eleva 
por si ou então é elevada acima de si mesma. E é só as
sim  que ela penetra realmente seu íntim o. Isso parece con-

171. Idem, ibidem, c. 25.
172. Tenba-sc presente que nessas distinções se faz uso de uma imagem 

espacial, um conceito quantitativo, para exprimir o inespacial e qualitativo. 
Como na alma não há partes, ela não tem diferença de interior e de 
exterior. Cf. Chama viva de amor, cançio I, estrofe I, verso 3.
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trad itó rio , mas constitu i uma realidade baseada na posi- 
ção do reino esp iritua l em relação a Deus.

Deus é puro espírito, p ro tó tipo  de todo ser e sp iritu a l.173
Só ele pode compreender plenamente o que sign ifica “ es. 
p íríto ” . Por outras palavras, trata-se de um m istério  que 
nos envolve constantemente, porque é o m istério do nosso 
próprio ser. Ê-nos possível uma relativa penetração nesse 
m istério Justamente porque o nosso próprio  ser im plica 
um ser esp iritua l — também nos é possível uma relativa 
penetração po r meio de todos os seres porque todos eles, 
sendo portadores de sentido e espiritualm ente compreensí
veis, têm uma parcela de ser esp iritua l. À medida que au
menta nosso conhecimento de Deus, esse m istério  vai-se 
desvendando em nível mais profundo; mas nunca é com
pletamente desvendado, ou seja, jam ais deixa de consti
tu ir um m istério.

O E sp írito  de Deus é perfeitam ente translúcido para si 
próprio, e dispõe de si mesmo com a absoluta liberdade 
de ex is tir por s i p róprio , exteriorizando-se livrem ente e, 
não obstante, permanecendo em si. É ele o fundamento de 
qualquer ser exterior a si; ele atinge, penetra e dom ina todo 
e qualquer ser. O espírito  criado é uma imagem lim itada  
de Deus em tudo quanto diz respeito aos citados a tributos: 
sendo imagem, é semelhante a ele; sendo lim itado, é refle
xo dele. Possui m aior ou menor capacidade de receber a 
Deus, que encontra a mais sublime form a na união com 
Deus em que se tom a possível a entrega m útua, liv re  e pes
soal.

Falamos num Reino do E sp irito  e dos espíritos, por
quanto todos os seres espirituais possuem uma relação en
tre si, ao menos possivelmente, e porquanto fazem parte de 
ura todo. Chamamo-lo de Reino do E spírito  porque o ter
mo Espírito  abrange m ais que a totalidade dos espíritos, in
cluindo tudo quanto é elemento esp iritua l, ou seja, em cer
to sentido, todos os seres. Acrescentamos, entretanto, re i
no dos espíritos porque nesse reino os seres espirituais (os 
espíritos) Personals têm im portância de prim eira  ordem. 
Nesse reino, Deus tem o prim eiro  lugar, excedendo in fin ita 
mente a todo o esp iritua l e a todos os espíritos. Um espíri
to criado só pode elevar-se até ele erguende-se acima de si

173. As raras alusões ao ser espiritual que aqui se fazem acham-se 
explicadas na obra Ser temporal e ser , uma tentativa de explfcaçfn
do sentido do ser. Cf. Obras de Edith Stein, voL U.
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jntfzno. Deus é o fundamento que sustenta todo o ser, dan
do-lhe existência e conservando-o. O que a ele sub ir encon
tra  nele, simultaneamente, seu apoio seguro.

Relacionamento da alma com Deus e com os espíritos criados

São João da Cruz denomina a Deus “o ponto de repou
so da alm a" (centro de gravidade): trata-se de uma com
paração espacial tirada  das ciências naturais do seu tempo. 
Segundo esse conceito, os corpos são atraídos com força 
to ta l pelo centro da te rra , o ponto de m aior atração. Uma 
pedra que estivesse enterrada já  te ria  alcançado certo pon
to de repouso, mas ainda não te ria  chegado ao ponto de re
pouso absoluto, pois continuaria tendo capacidade, força e 
tendência para uma queda m ais profunda, que a levasse 
até o centro da te rra . Assim também a alma, “ quando co
nhecer, am ar e gozar a Deus com todas as suas forças, 
terá encontrado em Deus seu ponto de repouso absoluto” . 
Isso, porém, não se realiza plenamente nesta vida. Mesmo 
que pela graça d ivina  a alm a tenha encontrado um ponto 
de repouso, não terá atingido o máximo, porque é-lhe pos
sível penetrar Deus cada vez mais profundam ente, pois a 
força que a a tra i é o am or que nesta te rra  pode alcançar 
graus sempre maiores. Quanto m aior o grau de am or, 
tanto mais intim am ente a alma é possuída por Deus. Pelos 
degraus da escada, a alma sobe para Deus, para a união 
com ele; e quanto mais sobe para Deus, tanto m ais pro
fundamente desce em si mesma: a união há de realizar-se 
no Ín tim o da alma, nas profundezas do seu âmago. Se isso 
parece contrad itó rio , devemos te r presente que aqui se tra
ta de imagens espaciais, quantitativas, que se relacionando 
mutuamente indicam  que algo está fo ra  do espaço e que 
não pode ser convenientemente traduzido por quaisquer 
elementos da experiência natural.

Deus m ora no m ais ín tim o da alma e nada do que den
tro  dela se encontra lhe é oculto. Mas nenhum dos espíri
tos criados poderá, por s i p róprio , entrar nesse ja rd im  fe
chado ou espreitá-lo (entendendo-se como espíritos criados 
tanto os bons como os maus — ambos chamados puros 
espíritos p o r não possuírem corpo — e, ainda, as almas hu
manas). Sobre o relacionamento das almas humanas entre 
si, poucas alusões encontramos em são João da Cruz. 
A única relação humana mencionada é a da alma esp iritua l 
com seu d ire to r esp iritua l. Mas ele não se preocupa com 
a form a pela qual esse entendimento se realiza; só uma
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vez ele afirm a que os homçns dotados do discernim ento dos 
espíritos reconhecem, por poucos sinais exteriores, qual o 
estado in te rio r de outrem .l?4 Por aí se deduz que a via nor
mal de conhecimento da vida psíquica do próxim o passa 
pelas manifestações sensíveis da vida psíquica e se apro
funda até onde o in te rio r se m anifesta. De fato, a toda 
exteriorização, mediante expressões sensíveis, sensações, 
sons, palavras, ações e obras, corresponde certa manifest 
tação in te rio r, espontânea ou não, consciente ou incons
ciente (is to  o temos por pressuposto). Alguma coisa do in 
te rio r aflora em tudo quanto de lá provém. Mas enquanto 
dependermos da via natural de conhecimento, sem ser guia
dos por ilum inações divinas extraordinárias, essas exterio
rizações não se apresentarão com form a n ítida  e que nos 
perm ita interpretá-las com segurança e clareza; sempre há 
de permanecer algo m isterioso. E quando o in te rio r se 
mantém fechado, nenhum olhar humano poderá forçá-lo 
para o penetrar. A alma tem relações não só com seus se
melhantes, mas também com os puros espíritos 
bons e maus. De acordo com Dionísio Areopagita, João da 
Cruz é de parecer que as ilum inações divinas são concedi
das aos homens por interm édio dos anjos, embora adm ita 
que essa comunicação de graças pelos graus da hierarquia 
celeste não constitu i a única via possível: ele reconhece a 
im ediata união de Deus com a alma e é essa a que mais lhe 
im porta. E le analisa mais atentamente as perseguições do 
demônio que a influência do anjo bom. O Santo observa 
que o demônio rodeia constantemente as almas, a fim  de 
afastá-las do caminho para Deus.

Quais são as possibilidades de relação entre as almas 
e os puros espíritos, isto  é, os espíritos ineorpóreos?

Também aqui a possibilidade de conhecimento advém 
das manifestações sensíveis e outras exteriorizações. No 
que tange aos homens, os puros espíritos, como tais, para 
se fazerem entender por eles, têm o poder de aparecer-lhes 
sob form a visível e de se tornarem  presentes m ediante pa
lavras perceptíveis. Contudo, esse caminho é m uito perigo
so, pois nos faz correr o risco de enganos e ilusões: há o 
perigo de considerar aparição de espíritos o que não passa 
de ilusão dos sentidos ou da fantasia; o demônio pode apa
recer resplandecente, simulando ser um anjo bom, a fim  
de seduzir com mais facilidade; e a alma, receando tais

174. Cf. Subida, I. O, c. 24. 130
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enganos, poderá re je ita r, como ilusão dos sentidos, ou de
moníacas, aparições genuínas.

Pergunta-se: os puros espíritos também se servem da 
exteriorização sensível como via de penetração no in te rio r 
das almas?

As narrações dos liv ro s  de Jô e Tobias não perm item  
senão a interpretação de que o maligno e o anjo bom vigiam  
atenfcamente o comportamento exterior dos homens. Está 
em harmonia com a doutrina da fé a firm ar que os anjos 
têm conhecimento do mundo sensível e, portanto, das a ti
tudes exteriores do hom em ,” 5 porque os serviços que pres
tam aos homens supõem ta l espécie de conhecimento. E o 
fato de esses anjos não necessitarem dos sentidos corpo
rais para esse conhecimento indica haver outros meios 
possíveis para a percepção da natureza corporal. “Há co
nhecimento do sensível sem a mediação dos sentidos.”  
Não é nosso objetivo investigar os referidos meios. O cer
to é que o exterior não constitu i o único meio de acesso à 
vida in te rio r: os puros espíritos percebem até mesmo as 
palavras e manifestações internas e espirituais. O anjo da 
guarda “ ouve” a oração que sobe até ele, brotando do si
lêncio do coração. O demônio percebe certos movimentos 
da alma e os aproveita para suas tentações. Mas os espíri
tos têm capacidade de se tornarem  compreensíve:s à alma 
por via nitidam ente esp iritua l, tais como palavras silencio
sas que no in te rio r da alma são proferidas e percebidas, 
sem interm édio dos sentidos exteriores; ou então u tilizam - 
-se de estímulos que são sentidos no in te rio r como que de
terminados por fatores externos. Por exemplo, a mudança 
repentina de disposição ou im pulso da vontade que não en
contram explicação em vista dos acontecimentos comuns 
da existência humana. Aquilo que não pertence à esfera 
dos sentidos exteriores pode, apesar disso, estar na depen
dência da sensibilidade em geral e não te r o significado de 
puramente esp iritua l (no sentido que João da Cruz a trib u i 
â pura espiritua lidade). Ele denomina a m em ória , a in te 
ligência e a vontade faculdades espiritua is; mas como sua 
atividade natural é condicionada pelos sentidos, elas ainda 
fazem parte da vida sensitiva. Puramente esp iritua l é so
mente aquilo que se passa no ín tim o do coração, ou seja,

175. Cf. saato Tomás de Aquino, De Veritate, q. 8 a H corp- (fa* 
Investigações sobre a verdade I, 224).

176. Idem, ibidem, q. 98 a. 8 ad 7 (I. 219).
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a vida da alma em Deus e por Deus. m A essa intim idade 
os espíritos criados não têm acesso: os pensamentos do co
ração lhes são nafcuralmente ocultos — naturalm ente, por
que Deus pode patenteá-los aos espíritos criados.

O intim o da alma e os pensamentos do coração

Os pensamentos do coração constituem  a vida originá
ria  da alma em sua mais pura essência. Essa vida encon
tra-se em uma profundidade anterior à diferenciação das d i
versas faculdades e atividades da alma. Lá, a alma vive ta l 
qual é em si mesma, fo ra  do alcance de tudo quanto as coi
sas criadas nela possam suscitar. Embora esse ín tim o re
fúgio seja a sede da inabitação de Deus e o lugar da união 
da alma com ele, a vida o rig inária  existe mesmo antes de 
começar a vida de união, mesmo que esta ú ltim a nunca se 
realize. Todas as almas possuem esse “ algo ín tim o” , cuja 
existência já  é uma form a de vida. Essa vida prim ord ia l 
é oculta, não sd aos outros espíritos, como também à pró
pria alma. Isso acontece por várias razões: a vida ordiná
ria  é inform e; os pensamentos do coração não são pensa
mentos no sentido comum do term o, por não apresentarem 
contorno preciso, articulado e concreto como os da in te li
gência pensante; antes disso têm de passar por várias trans
formações — prim eiro  emergem do fundo do coração, de
pois chegam ao ponto de serem percebidos. Essa percep
ção, por sua vez, é um tipo de tomada de consciência m uito 
mais p rim itivo  que o conhecimento racional e já  existe 
antes da diferenciação das diversas faculdades e atividades, 
mas falta-lhe a clareza do conhecimento intelectual. Assim, 
o que surge é percebido como algo impregnado de um  va
lo r, valor do qual dependerá a atitude da alma no sentido 
de decidir se o que está surgindo deve ou não a flo ra r. Ê de 
notar que aquilo que surge naturalm ente e se tom a per
ceptível, não mais pertence à vida profundíssim a da alma: 
já  representa uma resposta àquilo que a pôs em movimen
to. (Is to , porém, leva-nos & um assunto que não poderá 
ser ventilado neste ponto.) Desde o momento em que se 
tom am  perceptíveis os prim eiros movimentos, começa a 
distinção das faculdades da alma, identificáveis por suas 
propriedades e a elaboração de form as nítidas. Entre estas 
últim as, estão os pensamentos elaborados pela inteligência 
em coordenação racional — são como que palavras in te rio -

177. Cf. Cftama viva de amor, «cplicaçào da estrofe 2, verso 6.
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res exprim íveis em palavras exteriores —, movimentos emo
cionais e resoluções da vontade que interferem  na qualida
de de forças causais no todo da vida psíquica. Vida psíqui
ca significa não mais a vida p rim ord ia l, mas o que é apre- 
ensívcl por uma percepção interna, que é dílerente da p ri
m itiva sensação brotada no âmago da alma, sensação que 
por sua vez d ifere do nascimento de uma form a n ítida  e con
creta arquivada na m em ória que agora começa a reviver.

Nem tudo quanto começa a surg ir e a ser sentido é efe
tivamente percebido. M uitas coisas emergem, transform an
do-se em palavras interiores e exteriores, desejos, atos vo
luntários e ações "quando menos se imagina” . Somente 
quem levar uma vida plenamente recolhida alcançará per
feita vigilância sobre esses prim eiros movimentos.

Assim chegamos a uma segunda razão pela qual a vida 
prim ordia l é oculta ao p róprio  sujeito. Já dissemos que é 
no âmago que a alma se encontra consigo mesma; parece 
paradoxal dizer que, em geral, isso raras vezes acontece. 
São poucas as almas que vivem em seu âmago e dele se sus
tentam. Em geral, por força das conseqüências da natureza 
decaída, a m aior parte dos homens permanece nas “ m ora
das interiores do castelo da alma” . ,r* Ora, tudo quanto 
vem do exterior os atinge, arrastando-os para fo ra . Para 
fazê-los resolverem-se a “ entrar em si próprios”  é preciso 
que Deus os chame e os atra ia vigorosamente.

A alma, o eu e a liberdade

O que ficou d ito  por meio de figuras espaciais e con
cretas tem de ser esclarecido de m aneira puramente espiri
tual e abstrata. As imagens, apesar de im prescindíveis, são 
equívocas e sujeitas a ' mal-entendidos. Aquilo que vem de 
fora e atinge a alma pertence ao mundo exterior, não faz 
parte da alma propriam ente d ita , tampouco de seu cor
po, o qual, embora designado como parte externa, par
tic ipa  com a alm a da unidade do ser e não lhe é tão exte
rio r quanto as coisas complctam ente separadas e alheias a 
e la .,T0 Há diferença: umas são completair.ente exteriores, 
ou seja, possuem existência espacial; outras são in teriores, 
como por exemplo uma outra  alma. Além disso, seria pre
ciso fa la r no exterio r e no in te rio r da própria  alma. Isso

178. Santa Teresa d'Avila comparou, em sua obra. Castelo interio r, 
a alrn» a um castelo com muitos aposentos —  as moradas.

179. Para santa Teresa, essas sío as muralhas do castelo.
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porque, mesmo quando atraída pelas coisas de fo ra , ela não 
sai de si p rópria ; o que acontece é que ela se afasta 
do seu ín tim o e, ao mesmo tempo, volta-se para o mundo 
exterior. A liás, as solicitações exteriores têm certo d ire ito  
a atenção das almas; mas o grau em que merecem ser por 
ela absorvidas dependerá do peso, isto  é, do va lor e do 
significado que essas solicitações tenham em si e em rela
ção à alma. Portanto, a solicitação será proveitosamentç 
assim ilada se o fo r na medida dessas qualidades. Para vol
tar-se à solicitação, contudo, não é preciso que a alma 
abandone seu centro profundo; ela é um esp irito  em seu 
castelo — é um reino espiritual, onde vigoram le is diferen
tes das do espaço exterior. Permanecendo nas m ais ín ti
mas profundezas de seu reino, a alma o domina inteiram en
te e, sem abandonar o lugar onde permanece, goza da li
berdade de mover-se dentro do próprio  reino a seu bel-pra
zer. A possibilidade de mover-se dentro de si mesma fun
da-se nesta qualidade: a alma é um EU. O aquilo que 
perm ite à alma abranger a si mesma e a tudo quanto nela 
se move, como que encerrando-se em si mesma e a tudo o 
mais dentro de um âm bito espacial. Lá dentro, o ponto 
mais profundo é, ao mesmo tempo, a morada de sua libe r
dade: o lugar onde a alma pode enfeixar a sua existência 
e decid ir sobre si própria.

Há decisões de menor alcance que, mesmo em um 
ponto mais distante, podem ser tomadas com liberdade; 
mas são decisões superficiais e somente por acaso resultam  
convenientes; porque somente no ponto mais profundo é 
possível avaliar todos os fatores com exatidão. No mais, 
uma decisão dessas nem pode ser considerada defin itiva 
mente liv re , porque aquele que não tem o. pleno dom ínio de 
si p róprio  não conseguirá dispor de si com plena liberdade 
— será influenciado por outros fatores.

O homem é chamado a viver em seu ín tim o e, conse
qüentemente, a govemar-se a s i p róprio, o que só é possível 
nesse ponto de apoio. Somente assim poderá decid ir e as
sum ir um lugar conveniente frente ao mundo. Entretanto, 
o homem jam ais conseguirá explorar totalm ente seu íntim o, 
este é um segredo de Deus que só ele pode desvendar con
form e lhe aprouveT. Enfim , no reino dos espíritos, dá-se 
grande va lor ao in tim o do homem: os anjos têm a missão 
de protegê-lo: os espíritos maus procuram  se apodera:* 
dele; Deus o escolheu para sua morada. Mas os espíritos 
criados, bons e maus, não têm acesso a esse ín tim o, não 
podem le r os pensamentos do coração — só Deus o faz.
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Também existem certos meios espirituais de a alma se re
lacionar com os demais espíritos criados. O que nela é 
palavra in te rio r serve-lhe de meio para se d irig ir aos outros 
espíritos. Assim considera santo Tomás de Aquino a lin 
guagem com que os anjos se relacionam mutuamente: se
ria  uma relação espiritua l, com o in tu ito  de com unicar o que 
se passa intem am ente.,JW O mesmo devemos supor quanto 
à invocação silenciosa do santo anjo da guarda, bem como 
ao apelo aos espíritos maus. Mas, mesmo deixando de lado 
nosso in tu ito  de comunicação, os espíritos criados tém  cer
to acesso ao que se passa em nós — não no ín tim o, mas 
no que entrou de modo concreto no contexto in te rio r da 
alma. Isso lhes serve para conjeturar o que se passa além de 
sua visão.

Quanto aos anjos, havemos de adm itir que respeitam 
com reverência o santuário fechado da alma: o que dese
jam  é apenas levá-la ao recolhim ento e à entrega a Deus. 
O demônio, porém, procura apoderar-se do que pertence a 
Deus; por si mesmo ele não consegue, mas a alma pode en
tregar-se a ele, o que não fa ria  se estivesse sempre recolhi
da em Deus. Mas como pode ela chegar a essa entrega 
hedionda? Só há uma explicação: a alma, pelo exterior, 
toma-se a si própria  e se entrega, sem sequer conhecer o 
que está entregando. Nem mesmo o demônio poderá rom
per o lacre daquilo que lhe é entregue trancado! Poderá 
destruí-lo, mas isso lhe ficará oculto para sempre.

O d ire ito  de autodeterminação é propriedade inaliená
vel da alma. Trata-se do grande m istério  da liberdade pes
soal que é respeitado até pelo próprio  Deus — apenas pela 
oferta generosa de amor, por parte dos espíritos criados, 
é que Deus quer dominá-los. Ele conhece os “ pensamentos 
do coração” , penetra os mais profundos abismos da alma 
onde nem ela pode penetrar sem ilum inação divina: entre
tanto, Deus não quer dela se apoderar sem que ela o con- 
sinta. Por outro  lado, fará de tudo para conseguir a liv re  
en trega  da vnntadp da alma a ele. como presente de amor, 
a fim  de conduzi-la à união beatifica. É esta a boa-nova que 
são João da Cruz se propõe a anunciar e a ela se dirigem
todos os seus escritos.

O que ficou  d ito  sobre a estrutura da essência da alma, 
principalm ente no tocante à relação entre a liberdade e o 
in tim o , não é de autoria de são João da Cruz. pois, ne-
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cessário, ve rifica r se isso está de acordo com sua doutrina 
e se é ú til para m elhor realçá-la. (Só em caso positivo 

. estas digressões serão Justificadas.) A prim eira vista, pare
ce-nos que algumas das idéias expostas são inconciliáveis 
com certas afirmações do S a n to ... Todo homem é liv re  
e se defronta a cada instante com decisões a tom ar. E en
quanto a alma não tive r chegado à perfeita união amorosa, 
seu íntim o será um  lugar em que Deus “exclusiva e secreta
mente habita ’' ; >fi um lugar que santa Teresa chama de séti
ma morada, que só se abre no m atrim ônio m is tico .m

Pergunta-se, pois: é somente quando chegar ao sumo 
grau de perfeição que a alma será capaz de tom ar decisões 
com plena liberdade? A q iii é preciso lem brar que a a tiv i
dade própria  da alma d im inu i consideravelmente à medida 
que ela se aproxim a do seu in tim o. Tendo-o atingido, é Deus 
quem tudo nela opera; nada mais lhe resta a fazer senão 
receber, '*B É Justamente nessa atitude receptiva que se ex
prim e a participação de sua liberdade. É a entrega irre s tri
ta a Deus. O m atrim ônio m ístico é a entrega m útua de 
Deus e da alma, e a alma que a ting ir essa perfeição terá ta
manho poder que poderá dispor, não somente de s i mesma, 
mas também do próprio  Deus.,s* Quanto a esse grau mais 
elevado de vida pessoal, existe um perfe ito acordo entre a 
doutrina m ística de são João da Cruz e a opinião de que o 
in tim o  da alma é o lugar da mais perfe ita liberdade. Como 
então se configura o problem a em relação à grande m aioria 
dos homens que não chegam ao m atrim ônio m istico? Po
derão eles entrar em seu íntim o e nele tom ar decisões, ou 
deverão contentar-se com decisões mais ou menos superfi
ciais? Não é fá c il responder simplesmente “ sim ”  ou “não” .

A estrutura e a natureza da alma — sua m aior ou me
nor profundidade, seu p róprio  íntim o — lhe são inatas; ne
las. por sua natureza, tem também raiz o m ovim ento do 
"EU ” , considerado como o poder essencial de agir dentro 
de um âm bito. O “ EU”  toma posição conforme as m otivos 
que se lhe apresentem. Seu movimento parte do ponto em 
que, de preferência, costuma permanecer. Esse ponto não 
é o mesmo em todos nós: d ifere essencialmente em todos os 
tipos humanos. O homem que se abandonou aos pra- 
zeres dos sentidos acha-se geralmente entregue a algum pra-

181. Cf. Chama viva de amor, explicação da estrofe 4, verso 3.
182. Cf. Castelo interior, sétima morada, parte I.
183. Cf. Chama viva de amor, explicação da estrofe i.  verso 3.
184. Idem, ibidem, estrofe 3, verso 4.
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zer sensível ou empenhado em buscá-lo, O ponto de suas 
decisões está, por isso mesmo, m uito longe do seu íntim o. 
Quem procura a verdade prefere escolher como ponto cen
tra l de sua permanência a atividade indagadora da in te li
gência; e, se é realmente a verdade que ta l pessoa procura 
(e, portanto, não um mero amontoado de conhecimentos 
particulares), podemos a firm ar que ela esteja talvez se 
aproximando de Deus, que é a própria  Verdade, e portanto 
esteja se aproximando de seu próprio  íntim o: estaria mes
mo bem mais próxim a do que se poderia conjeturar. 
Vamos acrescentar aos dois exemplos precedentes um ter
ceiro, por se revestir, a nosso ver, de singular im portân
cia: o do homem egocêntrico, aquele para quem o “ EU”  
constitu i o ponto central. À prim eira  vista, parece que esse 
homem alcançou especial profundidade de seu ín tim o. En
tretanto, não há tipo  humano cujo acesso ao ín tim o esteja 
tão entravado quanto esse. Algo semelhante se passa em 
todos os indivíduos enquanto não atravessarem a noite es
cura inteiram ente. Cabe-nos examinar, em todos esses t i
pos humanos, as possibilidades de movimento do "EU ” , de 
livre  decisão e de acesso ao in tim o.

Quando o homem sensual, entregue ao prazer, vê a pos
sibilidade de desfrutar de um prazer m aior, ele passará, 
sem maiores reflexões, daquele prazer à ação que lhe tra rá  
o prazer seguinte. Registra-se certo movimento, sem que 
haja decisão liv re  propriam ente d ita . Tampouco haverá 
interiorização profunda quando os novos atrativos se acha
rem no mesmo plano dos anteriores. Mas pode acontecer 
que venha a apresentar-se, ao homem sensual, algo relativo 
a uma esfera de valores completamente diferentes. Já que 
nenhum tipo humano está exclusivamente enraizado em de
term inada esfera de valores, o que há é o predom ínio de 
uma sobre as outras. Pode ser que ele seja, por exemplo, 
convidado a renunciar a determ inado prazer para socorrer 
às necessidades de outro homem. Neste caso será d ifíc il 
haver renúncia sem liv re  decisão. De qualquer modo, o hc- 
mem sensual não praticara facilm ente uma re n ú n c ia ; será 
necessário que se decida a tanto. Se após alguma hesitação, 
ou mesmo uma atitude decididamente negativa, ele deixar 
de consentir, evidencia-se então uma decisão da vontade. 
É possível im aginar — e seria um caso extremo — que o ho
mem permaneça no gozo do prazer sem que haja recusa à 
renúncia: é o caso em que o esp irito  se vê sufocado na vida 
sensível, a ponto de o apelo não o a ting ir; ouvem-se as pa
lavras e talvez haja até alguma compreensão do seu signi-
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ficado; mas o centro de receptividade e aceitação do senti, 
do exato das palavras está soterrado. A essa a ltura, já  não 
se há de fa la r em liv re  decisão, nem em liberdade,’ a qual 
já  fo í sacrificada. No ato de recusa, ainda se registra com. 
preensão do sentido, mesmo que não em todo o seu alcan
ce, e é nisso que consiste a superficialidade da decisão, si
multaneamente à lim itação da liberdade. A alma não per
m ite que certas motivações expandam todo o seu va lor e 
toma o cuidado de não as p e rm itir descerem ao in tim o, on
de poderiam atingi-la.

Além dessa recusa superficial, existe outra, mais obje
tiva . É a atitude da alma que percebe realmente o encar
go que a exigência de socorrer lhe impõe, embora, apõs ana
lisa r todas as razões favoráveis e contrárias, veja-se na con
tingência de reje itá-la como descabida. Essa atitude de 
negação está em igualdade de condições com o consentimen
to  dado após avaliação objetiva das razões. De qualquer 
form a, ambas as atitudes só se realizam  quando o homem 
sensual abandona a atitude sensível e passa à atitude  , 
que o leva a desejar conhecer e fazer o que eticamente seja 
justo  e correto. Para tanto é necessário que o homem tome 
uma decisão defin itiva, e objetiva, que só podem p ro v ir do 
in tim o; assim, ta l passagem eqüivale a uma completa trans
formação intim a, o que talvez seja impossível em termos 
naturais — é preciso haver um  extraordinário reergui men
to. Ninguém, humanamente falando, é capaz de avaliar to
das as razões pró ou contra que influem  na decisão. Só há 
uma coisa a fazer: tom ar a decisão de acordo com o 
que a consciência ind ividual consiga d iscernir como me
lhor. O homem de fé, porém, sabe que existe Alguém 
cuja inteligência é ilim itada  e que, por isso mesmo, tudo 
abrange e penetra. A consciência de quem vive compene
trado nessa certeza de Fé não se contentará com o que 
pessoalmente lhe parecer m elhor: há de procurar o que é 
certo aos olhos de Deus. Por aí é que somente a atitude re
ligiosa é a verdadeira atitude ética. Por certo, mesmo na 
ordem natural, o que é correto e o que é bom nos atra i, é 
procurado e às vezes é atingido. Mas somente na procura 
da Vontade D ivina haverá realização verdadeira, além da 
certeza de fazer o que é justo  e certo. E  nessa suprema de
cisão, tomada com a m aior liberdade, acham-se incluídas 
todas as futuras decisões que por si mesmas se realizam  
em cada caso determ inado. Contudo, entre a procura da 
decisão certa em cada caso e aquela culm inância de lib e r
dade em Deus, há um longo caminho (se é que ele realmen- 138
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te e x is te ...). Quem procura hic et nunc o que é certo, e 
toma decisões de acordo com seu entendimento, encontra-se 
a caminho de Deus e de si p róprio , ainda que não o saiba. 
Mas não tem ainda o pleno domínio sobre si, o qual é fru to  
da penetração no mais ín tim o in te rio r. Per essa razão, não 
gozará da plena disposição de si mesmo, nem da piena e 
liv re  decisão quanto aos objetos. Quem procura por p rin c i
p io o que é reto, isto é, quem tive r a vontade de praticá-lo 
em todas as circunstâncias, decidiu sobre si mesmo e entre
gou a sua vontade à vontade de Deus, mesmo que não veja 
com clareza que a prática do que é reto coincide com a von
tade divina. Se isso de fato não lhe fo r claro, fa lta-lhe o 
caminho seguro para achar o que è reto: dispôs de si pró
p rio  como se tivesse o pleno dom inio sobre si mesmo e, con
tudo, não lhe foram  desvendadas as últim as profundezas do 
seu íntim o. Quando alguém, na vida de fé, tive r chegado ao 
ponto em que se decidiu plenamente por Deus e em que não 
quer outra coisa além do que Deus quer, não terá, porven
tura, alcançado o p róprio  intim o? Ou existirá alguma dife
rença entre esse fa to  e a máxima união de amor? É m uito 
d ifíc il traçar os lim ites e igualmenfce saber a opinião de 
João da Cruz a esse respeito. Apesar disso, parece neces
sário reconhecer que há uma delim itação — seja pelo pris
ma objetivo, seja no entender de João da Cruz — e destacá- 
-la. Aquele que, com Fé cega, não quiser senão o que Deus 
quer, alcançou o sumo grau a que o homem pode chegar 
com a graça de Deus: sua vontade está completamente pu
rificada, liv re  de todoS os m otivos e interesses terrenos, 
unida à vontade divina pela entrega espontânea. Apesar 
disso, ainda fa lta  algo de im portante e decisivo para se rea
liza r a suprema união de am or: a união m istica.

As diversas formas de união com Deus

fí preciso lem brar que são João da Cruz distingue três 
form as de união com Deus: J8S pela prim eira, Deus está es
sencialmente presente nas coisas criadas, mantendo-lhes a 
existência; pela segunda dá-se a inabitação na alma, me
diante a graça; enquanto a terceira consiste na união trans
form adora, mediante o amor perfe ito. Entre a segunda 'e a 
terceira form a há, de acordo com são João, somente um a

185. Subida, l  II, c. 4. Quanto ao que foi dito, pensa-se somente no 
que diz respeito à situação desta vida, e nio na unito da glória qfue se dis
tingue da anterior.
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diferença de grau. Contudo, comparando essa asserção 
com outras e ponderando-as, parece que há uma diferença 
especifica e que dentro de cada espécie há graus. No Cân
tico espiritua l, por exemplo, o Santo menciona a mesma 
tríp lice  divisão, sem dizer que entre a presença pela graça 
e a presença pelo amor haja simples diferença de grau. Pe
lo  contrário , insiste numa sensação perceptível do sumo 
bem, presente na união amorosa, e do efeito provocado 
por essa presença: o desejo ardente da visão a descoberto 
e beatifica de Deus.

Santa Teresa também cuidou m uito da questão. No 
Castelo interior, ela afirm a que pela oração de união lhe 
adveio o conhecimento daquela verdade da Fé que nos ensi
na estar Deus presente em todas as coisas por sua essência, 
sua potência e sua presença.1iT Antes ela sò conhecia a ina- 
bitação pela graça e, a fim  de obter clareza, consultou vá
rios teólogos. Um “ meio letrado” também conhecia apenas 
a inabitação pela graça; outros, porém, afirm aram -lhe ser 
verdade de Fé o que pela experiência da união lhe fora 
manifestado. Um confronto entre as exposições, aparente
mente diversas, dos Pais de nossa santa Ordem, talvez con
tribua  para alcançarmos m aior clareza e objetividade.

Deus está presente em todas as coisas, mantendo-lhes 
a existência: sobre essa verdade da fé, fa m ilia r a são João, 
como teólogo, e que Teresa precisou descobrir, ambos par
tilham  da mesma opinião. Deus prevê todas as coisas e as 
conhece a fundo em todas as suas transformações e vicis- 
situdes. Sua onipotência perm ite-lhe dispor de todas elas 
a seu bel-prazer — ele pode até entregá-las às suas próprias 
leis, deixando-as seguir seu curso o rd inário ; pode, também, 
in te rv ir com medidas extraordinárias- Essa inabitação d i
vina existe em cada uma das almas humanas. Desde toda 
a eternidade. Deus conhece a cada uma delas, com os segre
dos de sua natureza e seu ritm o  de vida. Todas estão em 
seu poder. O renascimento de uma alma pela graça santi- 
fic& n te  é u m  m ila g re  da sua O n ipo tência . João da C ruz 
e Teresa d ’A vila concordam também em que a inabitação 
de Deus, pela graça, é diferente dessa presença divina co
m um  a todas as demais criaturas (e que as mantém em 
sua existência). De fato: mesmo que a alma não tenha no
ção ou desejo disso, e mesmo que viva atolada em peca-

186. Cf. idam, ibidem, explicação da «trofe 11.
187. Cf. Castelo in terior, 5.* morada, I, 10. 140
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dos, extremamente afastada de Deus, ele pede estar nessa 
alma por sua essência, potência e presença, ß possível que 
eia não repare em nenhum efeito dessa presença (mas isso 
não invalida a presença!).

A inabitação pela graça existe somente nos seres de 
natureza pessoal e espiritua l, porque requer de quem a 
recebe a liv re  aceitação da graça santificante. (N o batis
mo das crianças, são os adultos que substituem  a liv re  re
cepção, que mais tarde deverá ser realizada pela vida de fé 
por parte do batizado e, verbalmente, pela renovação das 
promessas do batism o. . . )  Por aí se vê que Deus não po
derá de form a alguma inab ita r uma alma cheia de pecados 
e afastada dele: afinal, a graça santificante recebe esse nome 
exatamente por apagar os pecados.

É devido à própria  natureza que não se realiza a ina- 
bitação nos seres impessoais. A inabitação pela graça im 
plica um fluxo  da natureza e vida divinas, as quais agraciam 
a alma; ora, essa vida é pessoal e só poderá entrar onde 
uma pessoa humana lhe abre a porta. Por isso, a recepção 
da graça está ligada à liv re  aceitação. Nela existe uma 
união ín tim a, que se realiza onde houver ser in te rio r, isto  é, 
espiritua l — e somente quem vive em espírito pode receber 
vida esp iritua l. A alma que Deus inabita pela graça não é 
mero cenário impessoal da vida divina, acha-se nela in te 
grada. A vida divina é trin itá ria : é o amor transbordante, 
pelo qual o Pai gera o F ilho, comunicandolhe sua nature
za; o F ilho , ao recebê-la, a entrega ao Pai pelo am or; é o 
amor que form a o vínculo de unidade entre o Pai e o F ilho 
e que os faz simultaneamente exalar como E sp írito . . .  Nas 
almas, o E sp írito  Santo é infundido pela graça e é por ele 
que ela vive a vida na graça. Nele, a alma ama o Pai com 
o amor do F ilho  e ama o F ilho  com o amor do Pai.

A convivência da alma com a vida trin itá ria  pode rea
lizar-se ainda que a p rópria  alma não se dê conta da inabi
tação das três pessoas divinas, São realmente poucos os 
eleitos que chegam a perceber efetivamente essa presença 
íntim a; m aior é o número de almas que são conduzidas pela 
fé Ilum inada ao conhecimento vivo dessa inabitação e, na 
pureza da fé. chegam a um relacionamento amoroso com as 
três pessoas divinas. Mesmo quem não tive r alcançado 
aquele grau eminente, estará ligado a Deus pela fé, esperan
ça e caridade, embora disso não se dê conta perfeitam ente. 
Deus vive em seu íntim o, ele pode encontrá-lo dentro de si. 
a sua vida de graça e virtudes é efeito e participação da vida 
d ivina na alma. Fé viva é convicção firm e de que Deus
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exisse, é aceitação decidida daQuiio que Deus revelou e, ao 
mesmo tempo, é prontidão amorosa da alma para deixar-se 
guiar pela vontade divina. Com eonheclménto infuso e so
brenatural de Deus, dado por ele próprio , a fé tem  a natu
reza de “ p rincíp io  da vida eterna em nós” , 1”  embora so
mente p rincíp io . Pela graça santificante, nos é dada uma 
semente que, sob nossos cuidados, deve desabrochar e to r
nar-se árvore frondosa, produzindo excelentes fru tos, A Fé 
é o caminho que nos deve levar à união com Deus, embora 
a consumação fin a l pertença à outra vida. Eis-nos coloca
dos diante do grande problema: estabelecer a diferença en
tre a união de am or e a inabitação pela graça. A essa al
tura, as opiniões de santa Teresa diferem  do parecer de 
são João da Cruz.

Santa Teresa ju lga  que pela oração de união chegou 
a perceber a prim eira  espécie de inabitação que acabamos 
de citar, ao passo que de acordo com João da Cruz, na Su
bida, essa união pelo amor há de ser entendida como um 
grau superior de inabitação pela graça. Por certo, também 
Teresa conhece que uma união com Deus pode ser alcan
çada pela incansável colaboração com a graça, pela m o rti
ficação da natureza e pelo perfe ito exercício do am or a Deus 
e ao próxim o: ela o afirm a com bastante insistência, 
para consolo dos que não chegam à chamada “ oração 
de união’' . ,RU Antes, porém, ela declara com igual insis
tência e insofism ável clareza que a “ oração de união”  não 
pode ser alcançada pelo esforço p ró p rio .199 Trata-se de um 
arrebatamento da alma em Deus, que a torna completamen
te insensível às coisas do mundo e inteiram ente atenta a 
Deus. A alma acha-se “ como que sem sentidos. . .  sem po
der pensar em n a d a ... Até mesmo no am ar, não entende 
como nem o que ama; . . .  a inteligência quer aplicar-se in 
teiramente no entendim ento do que a alm a sente, mas como 
suas forças não bastam para tanto, ela fica  adm irada de ta l 
maneira que ... aquele que experim entar isso não move nem 
os pés nem as mãos” . A essa a ltura, Deus age na a lm a  sem 
que ninguém o estorve, nem mesmo a p rópria  alma; “e o 
que ele realiza é superior a tudo nesta te rra ” . Esse estado 
dura pouco tempo (cerca de trin ta  m inutos, ta lvez), mas 
é de ta l modo a permanência de Deus na alma "que, quan-

18S. Sinto Tomás de Aquino, De Veritate, q. 9, a. 2 comp.
189. Cf. Castelo interior. 5> morada, 3.« porte.
190. Idem, ibidem, 1." e 2.*. 142
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do volta a si, não pode, de maneira nenhuma, duvidar de 
que esteve em Deus e Deus nela. Com tanta firm eza lhe 
fica gravada essa verdade, que ainda que se passem anos 
sem que Deus torne a lhe conceder aquela graça, não se 
esquece de onde esteve, nem consegue duvidar disso; sem 
fa lar nos efeitos que nela permanecem. . . ”  Enquanto essa 
m isteriosa operação se realizava, a alma não a percebia; 
não a viu  claramente em sua realidade. Portanto, o que 
perdura é “uma certeza que fica na alma e que só Deus 
pode tra n sm itir” . Não que se trate de algo corporal, como 
no caso da presença invisível de Jesus Cristo na Eucaristia. 
porque no caso de que vimos tratando somente a divindade 
de Deus está presente. “ Como, pois, fica-nos essa certeza 
daquilo que não vimos? Isso eu não sei, são obras de Deus, 
mas eu sei que digo a verdade. . .  basta saber que aquele 
que o faz é todo*poderoso. Já que não temos meio algum 
de consegui-lo por m uito que nos esforcemos, pois Deus é 
quem o concede, não queiramos achar meios de enten
dê-lo.”

Sem pretender, santa Teresa tentou algumas explica
ções. Ao ju lg a r que a inabitação de Deus, por ela experi
mentada com inabalável certeza, é a comum a todas as cria
turas, há um tipo  de interpretação. Outra tentativa de in 
terpretação existe quando ela diz: “ Quem não fica r com es
sa certeza, não d iria  que teve união de toda a alma com 
Deus, mas de algumas faculdades, ou outros m uitos modos 
de graças que Deus concede à alma” . Na união autêntica. 
Deus está unido à essência da alma.

Ê para nós de suma im portância ver que Teresa descre
ve com toda a sim plicidade aquilo que experimentou, e isto 
independe de explicações teóricas ou do julgam ento de suas 
exposições. Sua fie l descrição poderá nos ajudar a com
preender a qual das modalidades de inabitação ela se refere, 
perm itindo-nos, dessa maneira, ura ju izo  sobre a sua pró
p ria  interpretação dos fatos. “ A alma tem certeza de que 
estava em Deus e Deus nela. Essa certeza lbe resta, como 
rem iniscência da experiência de uníào com Deus. A alma 
esteve envolvida nessa experiência, dela participou, como 
elemento integrante, embora só depois viesse a notá-lo em 
particu la r. A consciência da união não é elemento estranho, 
faz parte da união. Onde não fo r possível ta l consciência, 
com o posterior aparecimento da certeza — numa pedra ou 
numa planta, por exemplo —, a união não poderá ser igual 
à prim eira. Portanto, a inabitação que Teresa experimen
tou na oração de união é diferente da comum a todas as
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criaturas. Aliás, essa nova modalidade de inabitação não 
existe necessariamente nem mesmo onde a sua realização 
fo r possível. Santa Teresa o afirm a quando diz que Ma al
ma tem certeza de que esteve em Deus e Deus nela” ; fo i 
um estado transitó rio . Ora, a inabitação de Deus por “ pre
sença, essência e potência”  não fica suspensa em instante 
algum, enquanto as coisas existirem , pois qualquer suspen
são sign ificaria  para as coisas a volta ao nada.

Dessa maneira, julgamos como são João da Cruz que 
a inabitação pela união de amor é diferente daquela pela 
qual as coisas são mantidas em existência.

Por outro lado, Teresa salienta com precisão e clareza 
que a inabitação da qual se tra ta  é diferente da inabitação 
pela graça, e não só pelo grau. Ela exorta expressamente 
suas filhas a se esforçarem com toda a energia para chega
rem ao supremo grau da vida de graça alcançável pela fie l 
colaboração com a própria graça, isto é, ao grau da perfe ita 
união da vontade humana com a divina pelo exercício per
fe ito  do amor a Deus e ao próxim o. De igual modo, ela 
declara ser um trabalho in ú til esforçar-se para chegar à 
união que somente Deus pode dar; o esforço p róprio , mes
mo auxiliado pela graça, nunca perm itirá  sentir a presença 
de Deus e a união com ele, uma m aravilhosa transform ação, 
irreconhecível, ta l como a lagarta em borboleta. Esse esfor
ço próprio exige longos anos de árduos trabalhos, e as coisas 
que produz só apresentam alguma distante semelhança com 
o que se passa durante a união.

A oração de união ainda não é a união que João da 
Cruz coloca por objetivo da noite escura: é um simples 
preâmbulo e um prenúncio; serve para dispor a alma à per
fe ita  entrega a Deus e para despertar-lhe veemente desejo 
de répetição da união e da posse defin itiva . Isso é clara
mente indicado na quinta e sexta morada do Castelo inte
rio r, onde são descritas a preparação e a realização nos noi
vados espirituais. No Cântico espiritua l, a descrição cor
respondente encontra-se ao serem interpretadas as estrofes 
13 e 14. Nesses dois trechos, João e Teresa concordam em 
dizer que os noivados espirituais consistem num êxtase — 
Deus eleva tão fortem ente a alma que a sua natureza su
cumbe. Teresa diz que é necessária grande coragem para 
contra ir essas uniões; e, no Cântico espiritua l, quando o 
Amado lhe concede o olhar tão ardentemente desejado, es
capa aos lábios da noiva assustada o pedido para que ele 
desvie os olhos. Há certa contradição ao verificarm os em 
João da Cruz que a posse pela graça e a posse pela união
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são como noivado e m atrim ônio, respectivamente: o p ri
meiro significando aquilo que se pode conseguir pela von
tade e pela graça, ou seja, a perfe ita concordância da von
tade humana à divina, após a completa purificação da alma; 
o segundo significando a mútua entrega e u n iã o .,BI Ê par
cialmente explicável a contradição em relação à term inolo
gia: é evidente que a palavra “noivado” não é empregada 
com o mesmo sentido nos dois lugares. Além disso, há 
uma distinção real a se notar — numa das exposições, o 
estado propriam ente m ístico parece restrito  ao supremo 
grau, enquanto na outra exposição aquele estado começa
ria  antes.,ta E nfim , no tocante ao grau supremo de união, 
há diferença essencial entre o extremo alcançado pela gra
ça e vontade e a união m ística. Desse modo, parece supe
rada a apresentação da Sabida, que só admite haver dife
rença de grau entre a união pela graça e a união m ística. 
Além disso, há trechos nos escritos de Jcão que mostram 
o início do estado m ístico já  em graus bem inferiores. Lern- 
bremc-nos somente daqueles “ toques” produzidos no ín ti
mo da alma, aos quais se refere a Subida.16:1 Neles a in te li
gência percebe de modo sublime e deleitoso o p róprio  Deus; 
não há nenhuma relação com as obras da alma; para esses 
toques, a alma pode somente preparar-se, mas não conse
gui-los; eles são recebidos passivamenfce e se destinam a le
var à união com Deus. Tudo isso indica que algo está fo ra  
do curso ord inário  da graça: em outras palavras, é uma 
união transitó ria  que dá um antegozo da união permanente.

Como explicar que João da Cruz não se pronuncie cla
ramente sobre questão tão decisiva? Talvez por m otivos 
de cautela frente à Inquisição, distinguindo rigorosamente 
sua doutrina do sectarismo dos “ ilum inados”  e procuran
do, na medida do possível, aproxim ar a evolução da vida 
m ística do modo comum de atuação da graça. A edição de 
seus escritos fo i orientada por essas intenções, como se 
comprova pela comparação entre as edições mais antigas 
e os seus m anuscritos, bem como pelo confronto desses mes
mos m anuscritos, que no caso da Chama viva de am or e do 
Cântico esp iritua l existem em duas redações diferentes. As 
redações posteriores demonstram tendência de prevenir in 
terpretações errôneas: enfraquecem algumas expressões ou-

191. Cf. Chama viva de amor, explicação do veno S.
192. Veremos mais tarde que, ao contexto do Cântico espiritual, as 

explicações não são inteiramente uniformes.
193. Livro n. c. 50.
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sadas e intercalam  explicações. Seriam essas alterações da 
autoria  do santo ou de outras pessoas? Os m anuscritos da 
Subida do monte Carmelo e da Noite escura existem  numa 
só redação, e as diferenças entre os m anuscritos e as mais 
antigas edições impressas são táo grandes que o truncam ento 
por mãos alheias é inegável, o mesmo valendo para as p ri- 
m eiras edições da Chama viva de amor. A Subida e a Noite 
nos chegaram incompletas, em ambas fa ltam  as partes que 
deveriam tra ta r expressamente da união, esclarecendo as 
questões que ora nos ocupam. Pergunta-se: ta is  partos nun
ca foram  escritas ou foram  om itidas nas cópias? (Os qua
tro  grandes tratados só existem em cópias m anuscritas, das 
quais não se encontrou o o rig ina ]. . .  somente a cópia do 
Cântico esp iritua l apresenta correções do p róprio  punho 
de João da Cruz.) Tais supressões teriam  sido fe itas se
gundo instruções do autor ou por interferências alheias? 
Não há possibilidade de responder a qualquer dessas per
guntas.

No in tu ito  de obter esclarecimentos, fomos buscar as 
descrições desinteressadas de santa Teresa. Elas nos per
m item  te r a certeza de onde as variações de João da Cruz 
fazem su rg ir dúvidas; não apenas são relatos legitim os de 
fatos de va lor inestim ável, fundamentais para chegarmos 
a uma compreensão teórica, mas também nos dão m otivos 
para supor que ambos os santos tenham sido unânimes em 
suas concepções essenciais sobre a vida in te rio r — embo
ra houvesse entre eles uma natural diversidade de caráter, 
cie estilo  lite rá rio , de tipo  de santidade e de avaliação das 
graças m ísticas menos essenciais. O Castelo in te rio r e os 
escritos de são João foram  redigidos após longos anos de 
convívio e in tim a  troca de idéias, em Ávila. Santa Teresa, 
mais tarde, veio a chamar seu jovem  colaborador de "pai 
de sua a lm a 'V M e João faz referências ocasionais aos es
critos de Teresa para poupar-se de explicações que lá  se 
encontram. *•» Portanto, ao encontrarmos na descrição fe i
ta por Teresa dos vários graus de união m ística algo que 
indubitávpJ e especificam ente difere da união pela graça, 
poderemos te r a certeza de que fo i aprovado por João da 
Cruz.

Beunindo as concepções dos santos Pais de nossa Or
dem, concluímos que as três modalidades de inabitação de

i 94. Carta n. 26 J a Ana d t
195. Cântico espiritual, explicação da estrofe 12, verso 2. 146
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Deus são diferentes, não só em grau, mas também em -es
pécie. Procuremos, pois, focalizar as diferenças objetivas 
entre elas. i t  o mesmo Deus, uno e trino , quem está pre
sente em todas as três modalidades, e em todas elas a im u
tável essência divina é a mesma. A diferença está em que 
a divindade habita, em cada caso, um sujeito d ife ren te .’ ' 9 

A prim eira  modalidade de inabitação — ou m elhor, de 
divina presença, por não ser inabitação propriam ente d ita  
— nada mais requer do que o fa to  de o su je ito  no qual 
Deus está presente encontrar-se submetido à ciência e po
tência divinas, além de estar condicionado pela divindade. 
Tudo isso é comum a todas as criaturas. O ser divino e a 
cria tura  permanecem completamente separados; entre eles 
há somente uma relação de dependência existencial e unila
teral que não significa união, nem, portanto, inabitação. Pa
ra haver inabitação é preciso que ambas as partes sejam 
seres interiores, ou seja, seres que se apreendam e se com
preendam intim am ente e que sejam capazes de receber 
outro ser, de ta l modo que, sem a perda da individualidade, 
ambos possam constitu ir uma unidade. Isto  só é possível 
entre seres espirituais, pois somente eles podem permane
cer em si próprios e ao mesmo tempo receber outro ser 
espiritua l — modo pelo qual se realiza a verdadeira inabita
ção. A inabitação pela graça já  se aproxima dessa m odali
dade. Quem estiver voluntária e conscientemente submisso 
à essência, ciência e potência de Deus e a firm ar posithra- 
mente essa submissão, recebe Deus em si; seu ser é penetra
do pelo ser d ivino. Mas essa penetração não é completa: 
é lim itada  pela capacidade de quem a recebe. Para que se 
realize a completa penetração do ser divino — e nisso con
siste a perfe ita união amorosa — , a alma deve estar desven
cilhada de qualquer outro ser; deve estar vazia de todas as 
criaturas e até de si própria, como expõe João da Cruz com 
tanta insistência. O amor, em sua realização plena, consiste 
na união pela entrega liv re  e mútua: é essa a vida interna 
da Santíssima Trindade. Tanto o amor humano, desejoso, 
ansioso. ( '‘EROS” ) como o amor a Deus, m isericordiosa
mente voltado para as criaturas ("CARITAS” ), tendem a 
essa plenitude; onde esses dois amores se encontrarem  po
derá haver união progressiva a custa de sacrifícios e da re-

196. Se, quando no mesmo ser criado, a inatitaçio se diferencia, 
dá-se uma mudança de fato, nfto um simples acréscimo de uma espécie a 
outra. Quando a alma recebe a graça santificante, porém, dá-se uma única 
inabitação dc Deus, essencial e gratuita.
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moção dos obstáculos. Como sabemos, isso se realiza ativa 
e passivamente pela noite escura.

Pela autopurificação, a vontade humana une-se cada vez 
mais & vontade divina, mas isso ocorre sem que essa seja 
aceita como realidade presente: é aceita como íé  cega. Ago
ra há somente diferença de grau entre a inabitação pela gra- 
ca e i  união de amor. Na purificação passiva, pelo fogo 
consumidor do amor d ivino, a vontade divina penetra cada 
vez mais a vontade humana e, ao mesmo tempo, faz-se sen
t ir  como uma realidade presente. Há nisso, a meu ver, uma 
nova espécie de Inabitação, diferente, não só era grau, da 
inabitação pela graça. A diferença pode ser mostrada se
gundo a interpretação dada por santo Agostinho às pala
vras do evangelista são João: "M uitos creram  no seu no
me. .. mas Jesus mesmo não se fiava neles. . ,9T

Agostinho aplica esse trecho aos catecúmenos: eles já  
se confessam crentes em C risto; mas C risto ainda não se 
lhes entregava pela Eucaristia. Podemos aplicar também 
esse trecho às duas modalidades de inabitação, cuja diferen
ça procuramos compreender; e, ainda, à diferença entre 
Fé e contemplação. A inabitação pela graça confere a v irtu 
de da Fé, ou seja, a força de aceitar o que não se pode pro 
var rigorosamente com razões e te r como real aquilo que 
não se percebe em sua presença. É como se um homem, de 
quem ouvimos dizer m uita coisa de bom e grandioso, 
nos tivesse fe ito  m uitos benefícios e dádivas. Por isso te
ríamos para com ele sentimentos de amor e gratidão e von
tade sempre crescente de conhecê-lo pessoalmente. Esse 
homem, entretanto, ainda não nos confiou sua intim ida* 
de, não fa c ilito u  um encontro, tampouco nos entregou seu 
coração. Mas tudo isso Deus concederá gradatlvamente 
ao homem pela terceira modalidade de inabitação, a vocação 
místíca. Deus propiciará então um encontro pessoal, por 
melo de um in tim o toque. Revelará seu próprio  in te rio r por 
Iluminações particulares de sua natureza e seus desígnios 
secretos. Entregará seu coração, prim eiram ente num êlan 
momentâneo durante um encontro pessoal na oração de 
união; depois, pela posse defin itiva  — noivado e m atrim ô
nio m ísticos.1”  Aqui, a comparação com a aproximação 
gradual de dois homens é falha, porque nada disso é visão

197. Jo 2,23. Cf. «antú Ajoröobo, Tratado , 11,12 in Migne,
XXXV, 1474«.

198. Cf. Castelo Interior, 5." Morada, 1.* parte; espiritual,
cap. 13.
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face a face. Trata-se de um encontro entre duas pessoas e, 
por isso há conhecimento experim ental, embora em ínfim o 
grau. Deus, com sua essência, toca o íntim o da alma (para 
João da Cruz, a substância). A substância de Deus nada 
mais é do que seu próprio  ser, ele mesmo. Ele é pessoa, seu 
ser éser pessoal; por outro lado, o íntim o da alma é o co
ração e a força de sua vida pessoal e também o lugar p ro 
priam ente d ito  de encontro com outras vidas pessoais. Os 
contatos de pessoa a pessoa só se dão no ín tim o e é por 
meio de um desses contatos que uma pessoa anuncia à outra 
sua presença. Quanto fo r notado esse contato in te rio r, po- 
der-se-á dizer que há um contato v ita l com outra pessoa; 
isso, porém, ainda não é a união — mas apenas o seu co
meço. Em confronto com a inabitação pela graça, existe 
aqui o in íc io  de algo novo: naquela, há comunicação de ser 
d ivino à alma, mas a fonte de vida pessoal fica latente e 
não entra na comunicação do ser; nesta, a fonte de vida d i
vina (se se pode fa la r assim) entra em comato existencial 
com a fonte de vida humana espiritua l, tornando-se per
ceptível enquanto presente. Mas ela permanece ainda fe
chada, como que no escuro. É nas iluminações sobre os 
segredos divinos que se abre o íntim o secreto de Deus. 
Quando, pela comunicação da graça, a alma percebe a en
trada do divino ser, como elevação do seu próprio  ser, en
tão é que se realiza a sua entrada no ser divino. Nos vários 
graus unitivos, realiza-se a união que parte da fonte de vida 
pessoal e vai até a m útua entrega das pessoas.

Observemos ainda que o simples toque no íntim o não 
exige, como condição necessária, a inabitação pela graça. 
Esse toque pode ser dado ao incrédulo para o despertar da 
fé e a preparação à graça santifícante. Pode servir também 
para to rna r um incrédulo capaz de se prestar como instru 
mento para determinadas finalidades. Isso vale quanto às 
ilum inações. A união, porém, que é entrega mútua, não po
derá e x is tir sem fé  e amor, ou seja, sem a graça santifican- 
te. Numa alma que não a tivesse, a união, para ex is tir, 
deveria ser acompanhada da graça santifícante, tendo como 
condição um ato de perfeita contrição. Essas possibilida
des confirm am  a diferença fundam ental entre a união pela 
graça e a união m ística, bem como entre as diversas moda
lidades de inabitação. São dois caminhos diversos e gra
dativos. Mas isso não exclui a possibilidade de a vida da 
graça preparar o caminho para a união m ística!

O que dá a entender que o ín tim o da alma se apresente, 
fundamentalmente, como o lugar de contato pessoal e de

149



união (na medida em que se possa fa la r em entender os se
gredos divinos) é o fa to  de Deus te r escolhido o ín tim o da 
alma para m orar. Se a união é de fato a finalidade para 
a qual as almas foram  criadas, deve existir previamente 
uma proporção que possib ilite  essa união.

De igual modo, compreende-se que a alma tenha liv re  
disponibilidade sobre seu íntim o, porque somente seres 
que dispõem de liberdade são capazes de uma entrega amo
rosa. Pergunta-se então: A entrega amorosa no m atrim ô
nio m ístico é diferente da entrega incondicional de sua von
tade à divina? Sim, evidentemente! A diferença é de nature
za cognitiva: quando Deus se lhe entrega pelo m atrim ônio 
místico, ela chegará a conhecê-lo de um modo pelo qual 
antes não o conhecia, nem poderia conhecer; além disso, 
antes ignorava suas íntim as profundezas. Ainda mais: ela 
não sabia ainda, como agora o sabe, a quem entrega sua 
vontade, o que entrega e qual a entrega que a vontade 
divina lhe exige. Há também diferença de ordem voli- 
eiva quanto à finalidade: a entrega da vontade tende à união 
do querer próprio com o querer d ivino, e não visa ao 
coração de Deus, às pessoas divinas. Há diferença quanto 
ao ponto de partida, porque somente agora fo i atingido 
o in tim o, somente agora a vontade se abrange a si mesma, 
abraça a pessoa in te ira , partindo de seu centro mais pes
soal; há ainda diferença de realização, pois na entrega 
nupcial não haverá somente subordinação e integração da 
vontade própria à vontade divina, mas aceitação da entrega 
que parte de Deus. Por isso, a entrega da própria  pessoa se 
afigura ao mesmo tempo como posse audaciosa, que sobre
puja toda a inteligência humana (são João da Cruz o a fir
ma claramente quando diz que a alma poderá, agora, dar 
bem mais do que a si própria, pois entrega-se a Deus 
Deus). Por isso há algo essencialmenfce diferente da sim
ples união pela graça: aqui ocorre a mais in tim a e profunda 
absorção pelo ser divino, que por sua vez deifica a alma. 
35 uma união de pessoas que não suspende a independência 
pessoal, mas a pressupõe; é como uma m útua penetração, 
sobrepujada somente pela união das pessoas divinas, pro
tótipo daquela. Tal união amorosa com a alma é, sem 
dúvida, a união que João da Cruz propõe como finalidade em 
todos os seus escritos, embora, às vezes, empregue o term o 
“união” em outro sentido e não o distinga teoricamente das 
outras modalidades com a precisão que aqui empregamos. 
Já fo i d ito  que o m atrim ônio m ístico vem a ser a união com 
a Santíssima Trindade. Enquanto o toque de Deus na alma 150
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ocorrer na obscuridade e às escondidas, só se notará o toque 
pessoal em si, sem perceber se o contato fo i com uma ou 
diversas pessoas. Quando, porém , houver completa in te
gração na vida divina, pela perfe ita  união amorosa, chegar- 
-se-á a saber que se está vivendo uma vida trin itá ria  — com 
as três pessoas divinas — e que se tem contato com essas 
três pessoas.

Fé e contemplação: morte e ressurreição

A distinção entre a inabitação pela graça e a inabitação 
pela união m ística presta-nos o fundamento suficiente para 
chegar à delim itação clara entre Fé e contemplação. João 
da Cruz com freqüência as menciona, sem contudo apre
sentar um confronto que perm ita atribuir-lhes demarcação 
univoca no tocante às suas mútuas relações. Suas exposi
ções são ta is que parece não haver necessariamente uma ní
tida distinção entre as duas. Ambas são designadas como 
caminho para a união e conceituadas como conhecimento 
obscuro e amoroso. A obscuridade da Fé é tratada princi- 
palmente na Subida do monte , 1W comparada à es
curidão da meia-noite — devemos prescindir totalm ente da 
luz natural da inteligência para alcançar a luz da Fé. A con
templação é m uitas vezes designada por João da Cruz com 
termos do Areopagita: teologia m ística (conhecimento secre
to de Deus) e ra io  na escuridão.200 Ambas as expressões se 
aproximam quando se diz que Deus se envolve na escuridão 
da Fé para comunicar-se à a l m a . F o r  outro lado, a ex
posição da Subida deixa claro que de modo nenhum a Fé 
e a contemplação podem ser simplesmente identificadas, 
pois se afirm a que a noite da fé é guia para as delícias da 
contemplação pura e da união. E  há de ser pressuposta 
essa diferença quando se lê no prefácio ao Cântico espiri
tual que a sabedoria m ística não exige compreensão precisa, 
dessa maneira assemelhando-se à Fé, pela qual também ama
mos a Deus sem compreendê-lo precisamente. Ora, se hou
vesse coincidência entre elas, não se poderia fa la r em se
melhança. Menciona-se, talvez com a m aior precisão, a d i
ferença e quase afinidade entre ambas, quando são confron
tados a contemplação (conhecimento obscuro e geral) e os 
conhecimentos sobrenaturais da inteligência (d istin tos e par-

199. Livro n. c. 1.
200. Livro H, c. 7. Cf. Dionísio Areopagita, T to l. Misdea, c. 1.
201. Subida, 1. II, c. 8.
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bículares): '*0 conhecimento obscuro e geral da razão é tun 
só — a contemplação que nos é dada na fé” . 202 203 204

Para compreender essa frase e a relação entre Fé e con
templação, devemos lem brar que há diversos significados 
para o term o Fé: de um lado, significa o conteúdo da reve
lação divina e sua aceitação; de outro, a entrega amorosa ao 
Deus do qual fala a revelação e ao qual devemos essa 
entrega. O conteúdo da Fé fornece o objeto para a medi
tação, ou seja, o exercício das faculdades da alma acerca 
daquilo em que, como fié is, acreditamos. Isso se faz por 
meio da_ representação in tu itiva , da reflexão intelectual e 
da decisão da vontade. Como fru to  da meditação produz-se 
um estado permanente de conhecimento a m o r o s o : a  alma 
permanece em extrema paz, tranqüila  e amorosa, na presen. 
ça do Deus que a Fé a levou a conhecer e já  não medita 
expressamente em determinada verdade pa rticu la r da Fé. 
Essa é a contemplação adquirida, fru to  da meditação. No 
conteúdo experim ental, ela não. se distingue da Fé, enten
dida no terce iro sentido (is to  é: credere in  Deum, penetrar 
Deus com Fé e am or). Quando João da Cruz fa la  em con
templação, tem  outra coisa em vista. Deus pode conceder 
à alma um conhecimento obscuro e amoroso de si mesmo, 
sem que haja prévio exercício da meditação. Ele pode colo
car a alma subitamente no estado de contemplação e amor; 
pode in fund ir-lhe  a contemplação. Mesmo assim, isso não 
acontecerá sem alguma relação com a Fé: geralmente é con
cedido às almas que se preparam para isso por meio de 
uma Fé viva e de uma vida de Fé. Se um descrente 
fosse agraciado com esse favor, a verdade da Fé é que ha
veria de levá-lo ao conhecimento daquele que o agraciou. 
E, ao sa ir da obscuridade da contemplação, a p rópria  alma 
fie l no amor recorreria k clareza segura das verdades da 
Fé, para entender o que lhe acontecera.*0* A despeito de 
qualquer semelhança, o que nela se passa é completamente 
diferente da contemplação adquirida e da entrega a Deus 
unicamente na Fé, estas duas idênticas no conteúdo expe
rim ental. A diferença é a posse da alma pela presença sen
sível de Deus ou — no caso daquelas experiências da noite 
escura, em que a alma se vê privada de ta l presença sensí
vel — pela dolorosa ferida de amor, amorosa saudade que 
permanece quando Deus se re tira  da alma. Ambas são ex-

202. Idem, ibidem, c. 10.
203. Idem, ibidem, c. 12.
204. Cf. Cântico espiritual, explicação da estrofe 11.
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periências m ísticas fundadas naquele modo de inabitação 
que consiste num contato de pessoa a pessoa, no íntim o 
da alma. A Fé e tudo quanto lhe diz respeito fundam-se, 
por sua vez, na inabitação pela graça.

O contraste entre a presença e a ausência sensíveis de 
Deus na contemplação m ística indica outro fa to  que a dis
tingue da Fé. Esta concerne, prim ariam ente, à inteligência. 
Em bora na aceitação da Fé entre em jogo o fa to r da von
tade, trata-se, em ú ltim a análise, de um conhecimento. 
A obscuridade da fé constitu i uma característica desse co
nhecimento. Já a contemplação é uma questão de coração, 
do ín tim o da alma — de todas as suas faculdades, portanto. 
A presença e a aparente ausência de Deus são notadas no 
coração sob form a de felicidade ou dolorosa saudade. Em 
seu íntim o, onde a alma está inteiram ente consigo mesma, 
ela sente a si própria e a seu estado; e enquanto não estiver 
inteiram ente purificada, há de senti-lo em penoso contraste 
com a santidade que experimenta em Deus, presente. Dessa 
form a, a noite da contemplação designa não somente a 
obscuridade do conhecimento, mas também a escuridão da 
impureza e o torm ento que pu rifica .

Tanto na Fé como na contemplação, a alma é tomada 
por Deus. A aceitação da verdade revelada não é somente 
questão de resolução da vontade natural: a mensagem de 
Fé é d irig ida  a m uitos que não a aceitam. Para tanto, pode 
haver m otivos de ordem natural; também existem casos em 
que há uma m isteriosa im possibilidade: a hora da graça 
ainda não chegou, a sua inabitação ainda não começou. Na 
contemplação, porém, a alma se encontra com o próprio  
Deus, que dela se apodera.

Deus é amor. Ser possuído por Deus, cuando o espirito  
tive r preparado, é inflam ar-se em am or. O am or eterno é 
fogo que devora tudo o que é fin ito , e fin ito s  são os movi
mentos despertados na alma pelas criaturas. Voltando-se 
para elas, a alma se afasta do amor divino, mas sem conse
gu ir cscapar-lhe . O amor toma ss para ela fo g o  devo ra d o r. 
O espírito  humano, como ta l, está condicionado p>elo in fi
n ito : é o que se vê pela im utabilidade que a trib u i a seus 
próprios estados, julgando que o estado atual deva perma
necer sempre o mesmo. Â> Isso é um engano, porque, es
tando no tempo, o espírito fica  su je ito  a mudanças. Porém, 
esse fato é um pressentimento da consciência de que sua
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n a tu re za  não tem raízes tem porais, mas eternas. Ainda que 
a alma, por natureza, não possa desfazer-se como os ele
mentos m ateriais, se por liv re  entrega vier a enraizar-se no 
tem poral, sentirá a mão do Deus vivo que, em sua onipo
tência, poderia destruí-la, consumindo-a no fogo vingador 
de seu divino amor desprezado, ou devorá-la eternamente, 
como aos anjos decaídos. Esta ú ltim a é a m orte propria
mente d ita , e seria a sorte de todos nós se C risto não se 
tivesse colocado entre nós e a divina justiça, abrindo-nos, 
por sua paixão e m orte, o caminho para a m isericórdia.

Em C risto nada havia, quer em sua natureza, quer em 
seu liv re -a rb ítrio , que pudesse res is tir ao amor. Ele passou 
todos os instantes de sua vida em irre s trita  entrega ao amor 
d ivino. Tomando sobre si o peso do pecado da huma
nidade, abraçou-o cora amor m isericordioso e o guardou 
em sua alma — fo i o que fez em sua encarnação pelo “Ecce 
venio” , sob cuja égide in ic iou  a vida terrena, renovando-o 
expressamenfce em seu batism o. Foi o que fez ainda pelo 
"F ia t”  no horto das O liveiras. Assim se realizou o holo
causto expiatório em seu íntim o: por meio de todos os seus 
sofrim entos e durante a sua vida toda; mas principalm ente 
no horto das O liveiras e na cruz, porque então cessou o 
sentimento de felicidade sensível, fru to  da interm inável 
união, e ele ficou  inteiram ente entregue ao sofrim ento de ex
perim entar o extremo abandono de Deus. O “ Consummatum 
est” é o anúncio do fim  do holocausto expiatório; o “ Pater, 
in  manus tuas commendo sp iritum  meum”  é a volta defin i
tiva  para a união de amor etema e inalterável.

Na paixão e m orte de Jesus C risto, nossos pecados fo
ram consumidos pelo fogo. Se aceitarmos essa realidade na 
fé, e em piedosa entrega aceitarmos o C risto integral — o 
que sign ifica escolher e trilh a r o caminho da im itação de 
C risto — então, o mesmo Cristo nos levará, pela sua paixão 
e cruz, à g lória  da ressurreição. É justam ente isso o que se 
experimenta na contemplação: ela é m orte e ressurreição. 
Após a noite escura, começa a ra iar a chama viva de amor.

§3. A GLÓRIA DA RESSURREIÇÃO 

1. Nas chamas do amor divino
Uama de amor viva (chama viva de amor)

Caneiones que hace el alma en la in tim a  union en Dios, su 
esposo amado. 154

154

1. iOh llama de amor viva, 
que tiemamente hieres 
de m i alma en el más profundo 
pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres; 
rompe la tela de este dulce encuentro.

2 iOh cauterio suave! 
iOh regalada llaga!
fOh mano blanda! iOh toque delicado!, 
que a vida eterna sabe 
y toda deuda paga;
matando, muerte en vida la has trccado.

3. iOhlámparas de fuego, 
en cuyos resplandores
las profundas cavernas dei sentido,
que estaba oscaro y ciego,
con extranos prim ores
calor y luz dan junto  a su querido!

4. ;Cuán manso y amoroso 
recuerdas em m i seno 
donde secretamente solo 
y en tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno 
cuán delicadamente me

a> No lim ia r da vida etema (estrofe 1)
A alma já  escapou da noite. O que nela se passa agora 

é mais do que as palavras podem exprim ir. As exclamações 
ansiosas: “Oh!”  e “ Quão!”  são tentativas de traduzir o que 
acontece. Esse é o m otivo pelo qual o santo demorou tanto 
em atender aos pedidos de sua filh a  espiritual, Ana de Pe- 
halosa, que lhe so licita ra  a interpretação das quatro estro
fes do Cântico. Ele percebeu a insuficiência da linguagem
para in te rp re ta r o que é totalm ente espiritual e in te rio r. De
pois de algum tempo, porém , pareceu-lhe que o Senhor “ lhe 
havia aberto o entendimento e lhe dado algum calor*’ , ani
mando-o a in ic ia r a ob ra .807

“ Algum ca lo r!”  Na verdade, tem-se a impressão de que 
não só as quatro estrofes do Cântico, mas também toda a 
explicação, sejam uma erupção dessa "viva chama de

206. BAC, p. 891.
207. Cf. Chama viva de amor, prefácio.
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1

a m o r...”  Também nós, somente com santa reverência, p0. 
deremos nos aproxim ar dos segredos divinos que se passam 
no íntim o de uma alma escolhida. Uma vez levantado o véu, 
não nos é perm itido permanecer em silêncio; eis agora dian
te de nós o que nos ficaram  a dever a Subida e a Noite tais 
como nos chegaram, ou seja: a união beatificante da alma 
que term inou a via-crucis.

Já dissemos que os escritos anteriores foram  provável- 
mente redigidos quando o autor já  havia atingido essa 
meta — do contrário não se compreenderia o Cântico da 
noite escura. Mas ao in te rpre ta r aquelas estrofes, o Santo 
parece reportar ao tempo da Noite, descrevendc-a como se 
ainda nela estivesse envolvido. Fala sobre a meta, mas como 
se apenas a antevesse. Já agora está mergulhado na luz ra
diosa na manhã da ressurreição: ao fa la r agora sobre a 
cruz e a noite, fá-lo como se estivesse olhando para trás. 
É justamente essa retrospectiva que torna os escritos im 
portantes para o nosso tema: da m orte nasceu a vida nova; 
o prêm io da fie l perseverança na noite e na cruz é a glória 
da ressurreição "que dessa form a paga toda a d ívida. . . ”

A alma sente que “ de seu in te rio r. . ,  manam rios de 
água viva” , 204 e lhe parece estar “ transform ada em Deus 
com ta l vigor, tão altamente possuída por ele, adornada 
com abundantes riquezas de dons e virtudes, que está bem 
perto da bem-aventurança e que somente uma leve cortina 
ainda a separa” . Quando essa delicada chama de amor que 
nela arde se apodera da alma e “ a vai g lorificando, com gló
ria  fo rte  e suave” , a alma julga que a cortina da vida terrena 
se está rasgando e que pouco fa lta  para chegar à posse da 
ielicidade e vida eternas. Assim, ansiosa, pede a sua liber, 
tação do corpo m ortal.

A viva chama de am or é o E spírito  Santo, "que a alma 
já  sente em si . . .  como fogo que a consumou e transform ou 
em delicioso amor, e ainda como fogo que nela arde e deita 
cham as... então, cada vez que flam eja, banha a alma em 
glória e a re frig e ra  com têm pera de vida divina” . O E sp irito  
Santo provoca um incêndio de amor em que a vontade da 
alma e a chama divina se tom am  um único amor. Essa 
transformação em amor é o hábito, o estado permanente 
em que a alma está colocada; é o fogo que nela continua
mente arde. Seus atos “ são a chama que nasce do fogo

208. Jo 7,38.
209. Chame viva de amor, explicação da estrofe 1.
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do amor e que irrom pe com tanto mais veemência quanto 
maior a intensidade do fogo da união” . Nesse estado, a alma 
não pode agir por si. Todos os seus atos são estimulados 
q realizados pelo E spírito  Santo — por isso mesmo to ta l- 
xnente'divinos. A alma tem a impressão de que cada 
erupção da chama é um in ício  da vida eterna, “porque a 
eleva à atividade de Deus em Deus” . São-ibe comunicados 
o Pai, o F ilho e o E spírito  Santo; ela se aproxim a tanto 
de Deus que vislum bra a vida eterna: chega a te r mesmo 
a impressão de que isso é a própria  vida eterna.

A chama da vida divina toca a alma com a delicadeza 
da vida divina e a fere tão intim am ente que ela se desfaz 
em amor. Mas como ainda fa la r em “ ferida” ? A verdade 
é que essas feridas são “ vivíssimas chamas de tem o am or” , 
gracejos da sabedoria eterna, “ labaredas de ternissim os to
ques. que por alguns momentos tocam a alma com o fogo 
de amor nunca i n a t i v o . 4,1 Todos os movimentos da al
ma são então divinos, são atos de Deus e ao mesmo tempo 
da alma, “ porque os fa2 nela e com ela, que entrega sua 
vontade e consentimento” .

Quando a alma diz que o E spírito  Santo a fe riu  no 
mais profundo centro, dá a entender que também foram  
tomados pelo amor a sua natureza, a sua vontade e a sua 
energia. Reconhece que não se tra ta  da visão beatifica da 
outra vida. mas que sente como se de fato o fosse, pois é 
possível que nesta vida a alma possua o hábito da caridade 
com tanta perfeição como na outra, mas não a sua operação 
nem o seu fru to . O fato é que "em uma alma já  examinada, 
provada e purificada no fogo das tríbulaçôes, sofrim entos 
e tentações, e que se tenha m ostrado fie l no am or, é por 
causa dessa fidelidade que se realiza o que o F ilho  de Deus 
prom eteu.., que se alguém o amasse, a Santíssima Trinda
de v iria  a ele e nele fa ria  morada” . m

Ora, Deus fará  morada na alma “ ilustrando-lhe divina
mente a inteligência com a sabedoria do F ilho, deleitandc- 
-lhe a vontade no E spírito  Santo enquanto o Pai a absorve 
poderosa e fortem ente no abismo do seu amor” . Na alma 
em que arde a viva chama do am or, o E spírito  Santo opera 
coisas ainda inais sublimes que essa comunicação de amor 
e essa transform ação: "Uma é como brasa acesa, a outra

210. Idem, ibidem, veiso 1.
211. Idem, ibidem, verso 2.
212. Cf. Jo 14.23.
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é como brasa em que há ta l ardor de fogo que não somente 
está acesa, mas lança chama viva” . A união simples é com
parada ao “fogo do Senhor em Sião” , 2'* is to  é, na Ig re ja  mi
litan te , onde o fogo de amor não chega ao ardor extremo. 
A união amorosa, com amor incandescente, é comparada 
a “ fornalha do Senhor em Jerusalém” , à visão de paz na 
Ig re ja  triun fante , onde esse fogo se acende como em uma 
fornalha, em perfe ito  amor. A alma ainda não ating iu  a ple
nitude do céu, mas arde como fornalha, em visão calma; 
gloriosa, incandescente de amor. Ela nota que “ a viva cha
ma de am or lhe está comunicando vivamente todas as 
graças” . E is que ela prorrom pe em exclamações, dizendo: 
“Oh! chama de amor viva que ternamente me feres” , como 
a dizer “Oh! amor ardente que com teus movimentos amo
rosos deliciosamente me glorificas, cumulando a capacida
de e energia de minha alm a!. . .  dando-me entendimento di
vino, que sacia toda a aptidão e capacidade de m inha inte
ligência; comunicando-me todo o amor que com porta a má
xim a energia de minha vontade, e deleitando-me na subs
tância da alma com a torrente de delicias de teu divino con
tato e de tua união substancial, até cumulares a máxima pu
reza de m inha substância e toda a capacidade e amplidão 
de m inha m em ória” . Quando a purificação de todas as fa
culdades estiver completa, “ a sabedoria divina, com sua 
divina chama, a absorve em si, de modo su til, sublime e 
p ro fu n d o ... e o E spírito Santo produz as gloriosas vibra
ções de sua chama” . E o mesmo fogo que a alma sentia 
escuro e doloroso durante a purificação,114 mas que agora 
é brilhante, ditoso, ameno. Por isso a alma canta: "Pues ya 
no eres esquiva” . Antes a luz divina a fazia ver somente sua 
própria  escuridão; agora, porém, depois de ilum inada e 
transform ada, ela vê a luz dentro de si mesma. Antes a 
chama era horríve l para a vontade, por lhe fazer experi
m entar dolorosamente sua dureza e secura. A alma não 
podia sentir a amenldade e delicadeza da chama, nem sa
borear-lhe a doçura, por ter O paladar corrom pido pe las 
inclinações desregradas. A alma não podia perceber as 
imensas riquezas e delicias da chama de amor e sob sua 
ação só percebia sua própria  m iséria e pobreza. Agora ela 
se lem bra de tudo isso e tenta exprim i-lo com estas breves 
palavras: . não sò deixaste de ser para m im  escura 213 214

213. Is 31,9.
214. Chama viva de amor, explicação da estrofe I, verso 3.
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como antes, mas és a divina luz de m inha inteligência, com 
que te posso fita r; não só deixaste de causar desfalecimento 
à m inha fraqueza, mas és a força de minha vontade, com 

' a qual posso amar-te e fru ir-te , estando toda transform ada 
em d ivino amor; já  não és peso e angústia para a subs
tância de m inha alma, mas a sua glória, delícia e am
p lid ã o ... ” m  Sabendo-se agora tão perto da meta, pede 
a alma a ú ltim a concessão: “Acaba já , se queres!”

Éo pedido da completa união m ística, na visão beati
fica. Em bora a essa a ltu ra  a alma se encontre em estado 
de completa calma e quase ausência de desejos (pois já  
não pede coisa algum a), ainda vive na esperança, porque 
não possui a completa filiação de Deus. Por isso aspira 
à consumação, tanto mais que, na medida do possível nesta 
vida, já  lhe foram  antecipados o deleite e a fru ição. Esse 
grau é tão elevado que ela pensa que sua natureza vai-se 
desfazer, já  que a parte in te rio r se acha im possibilitada dc 
suportar um fogo tão fo rte  e tão sublim e. E de fa to  ela 
haveria de se desfazer se Deus não viesse em seu auxílio, 
apoiando-a com sua mão d ire ita . Além disso, os momentos 
lum inosos da contemplação são de ta l natureza "que antes 
seria pouco amor não pedir entrada naquela perfeição e ar
remate de amor” . E la percebe também que é o p róprio  
E spírito  Santo quem a convida para a felicidade, assim como 
convidou a alma no Cântico dos Cânticos: “Levanta-te, m i
nha amada, formosa m inha, vem a m im !” 2“* “ Acaba já , 
se queres!” , é assim que a alma form ula os dois pedidos que 
o Esposo nos ensina no Evangelho: “ Venha a nós o vosso 
reino, seja fe ita  a vossa vontade” . 81

Para que possa haver perfe ita união, é preciso que se
jam  removidas as três cortinas que se interpõem  entre a 
alma e Deus: “ A tem poral, em que estão compreendidas
todas as criaturas; a natural, onde estão as operações e in 
clinações naturais; e a sensível, que compreende a união 
entre a alma e o corpo, a vida sensível e anim al. . . ”  As duas 
prim eiros já  fo ra m  elim inadas pelos dolorosos encontros 
cora aquela chama; mas ainda resta a ú ltim a cortina, a vida 
sensível, que pela união com Deus já  se tornou tênue e 
delicada como um véu. Quando este fo r rasgado, poderá 
a alm a fa la r num doce encontro, porque a vida natural

215. Idem, ibidem, verso 4.
2 16, Ct 2,10.
217. Chama viva de amor, cxplicaçKo da estrofe 1, verão 5.
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dessas almas é diferente das outras, embora as condições 
naturais da m orte sejam semelhantes. Ainda que m orram  
por enferm idade ou por idade avançada, o que lhes arreba, 
ta a alma nada mais é do que um im peto de am or m uito 
m ais sublim e que os anteriores e m uito mais poderoso, con
seguindo rom per a cortina  e levando a alma, “ jó ia  precio
sa” . Assim, a m orte de tais almas é m uito  suave e doce, 
m uito mais do que lhes fo i a vida espiritua l, em toda a sua 
existência; pois m orrem  com os mais sublimes ím petos e os 
mais deliciosos encontros de amor, ta l como o cisne que, ao 
m orrer, canta com m aior suavidade. E is por que disse Davi 
que “ preciosa é aos olhos do Senhor a m orte dos seus san
tos” , porquanto nesse momento vêm reunir-se todas as 
riquezas da alma, “ e então desembocam no m ar todos os 
rios de am or da a lm a ... tão largos e caudalosos que já  pa
recem mares” . A alma vê-se “ às portas da plena felicidade, 
na im inência de possuir seu reino. Vê-se pura, rica , cheia 
de virtudes e preparada para tanto, pois Deus lhe perm ite 
ver sua própria  fo rm o su ra ... tudo a leva ao am or e ao 
louvor, sem qualquer presunção ou vaidade, já  não haven
do o ferm ento da im perfeição” . A alma vê que só lhe fa lta  
rom per esta frá g il cortina da vida natural, “ . . .  e deseja 
ser dissolvida e estar com C risto, lastim ando que uma vida 
tão in fe rio r e frá g il a separe da outra, tão superior e dura
doura, e pede que esta vida se rompa, dizendo: 'Rompe la 
tela de este dulce encuentro' ” . JI*

Agora que a alma sente a força da outra vida, fica-lhe 
patente a fragilidade desta, que lhe parece uma te la m uito 
delgada, até mesmo uma simples teia de aranha; *,B “ aliás, 
é ainda m uito menos que isso. . JÊ como Deus as conhe
ce que ela encara as coisas: “Para ela, todas as coisas são 
nada; ela p rópria  a seus olhos é nada. Só o seu Deus lhe 
é tudo” .

A alma pede que o véu seja rasgado, e não cortado, pois 
isso m elhor corresponde à idéia de encontro. Ademais, “ ao 
amor agrada, a fo rç a  amorosa, de toque fo rte  e im petuoso. . .  
e que o ato seja brevíssim o, visto que terá tanto mais força 
e valor quanto mais breve e espiritua l, pois o vigor concen
trado é mais poderoso que o espa rso ...”  Os atos infusos 
p o r Deus realizam-se na alma num único instante; os que

218. Sl I1J,1J.
219. Chama viva de amor, explicaçio da estrofe l,  verso <>.
220. Sl 90,9 (cf. a versío siríaca). 160

160

se originam  da alma têm antes o caráter de desejos pre
paratórios e nunca chegam a se tom ar perfeitos atos de 
amor, senão quando “ com grande brevidade. Deus os fo r
ma e aperfeiçoa no espír i to. . Na alma preparada, o ato 
de am or vai entrando a cada instante, pois a cada toque a 
faísca é ateada à mecha seca; e assim, “ a alma enamorada 
prefere a brevidade da ru p tu ra ... e não suporta esperar pelo 
térm ino natural da v id a ... porque a força do amor e a pre
paração que em si mesmo observa lhe fazem ped ir que a 
vida logo se rompa com algum embate ou ím peto sobrena
tu ra l de a m o r... ela sabe que é p róprio  de Deus levar con
sigo, antes do tempo, as almas que ele m uito ama, aper
feiçoando-as em breve tempo por meio daquele a m o r... 
Por isso é tarefa im portante que a alma exercite nesta vida 
os atos de amor, para que não permaneça por m uito tem
po sem ver a Deus. . . ”

A alm a chama de encontro esse “ ser temado pelo Espi
rito  Santo” : Deus investe sobre ela com ímpeto sobrenatu
ra l, elevando^ acima da carne e conduzindo-a à consuma
ção almejada. Trata-se de verdadeiros encontros — o Es
p írito  Santo penetra sua essência, transfigura-a e dívin i- 
za-a.321

b) Unida ao Deus uno e trin o  (estrofe 2>

íOhcauterio suave! 
iOh regalada Uaga!
iOh mano blanda! iOh toque delicado!, 
que a vida eterna sabe 
y toda deuda pagat
matando, muerte en vida la has trocado.

Na prim eira  estrofe, a união fo i examinada príncipa l- 
mente como obra do E sp irito  Santo; só de passagem fo i 
mencionado que as três pessoas divinas têm morada na al
ma. Tentaremos esclarecer agora qual a parte de cada uma 
das d iv in a s  pessoas nesta “ d iv in a  obra  de união” . O caute
rio . a mão e o toque são essencialmcnte a mesma coisa; seus 
efeitos é que se distinguem : o cautério é o E sp irito  Santo, 
a mão é o Pai, o toque é o F ilho. Cada um confere um dom 
especial: o E spírito  Santo, cautério suave, produz a rega
lada chaga; pelo toque delicado o Pilho faz com que a alma 
prove a vida eterna; o Pai, com mão branda, d ivin iza a alma.
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Apesar de tudo, é um só Deus com quem a alma fala, "por
que todas as três pessoas agem unidas; assim, tudo se a tri
bui a cada uma e tudo se a trib u i a todas".

Já conhecemos o E sp irito  Santo como fogo devora- 
d o r,323 como "fogo de amor que com força in fin ita  pode 
consumir e transform ar em si a alma que to c a r.. .  neste 
caso, a alma não só experimenta o cauterio, mas é transfor
mada ela própria  em cautério de fogo veemente. . .  e é ad
m irável que, embora este fogo de Deus pudesse consum ir 
m il mundos com mais facilidade do que o fogo terreno abra- 
saria uma fib ra  de linho, apesar disso não consuma nem 
acaba com a a lm a ... antes a diviniza e alegra! A alm ^, ven- 
turosamente, tudo sabe, tudo desfruta, faz tudo o que quer, 
prospera; ninguém prevalece contra ela, nada a atinge! 
Aplicam-se a ela as palavras do apóstolo: ‘O homem espiri
tual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém’; " 4 
e ainda *o E spírito  sonda todas as coisas, até mesmo as 
profundidades de Deus’; *“  porque é p róprio  do amor fazer 
participar de todos os tesouros do amado” .

O suave cautério do am or cauteriza as feridas da misé
ria  e do pecado, transformando-as em feridas de am or. Cura 
até mesmo as feridas provocadas por ele próprio , que de 
nenhum outro modo poderiam ser curadas. Mas só as 
cura para causar novas feridas. “ Toda vez que o cautério 
de amor toca a chaga de amor causará m aior chaga de amor, 
quanto mais a fere mais cura e dá saúde. A chaga será tão 
grande que toda a alma será uma chaga de am or; e assim, 
totía cauterizada. . .  estará curada pelo amor, porque nele 
transform ada. . .  ficando toda ferida e toda curada. . . ” 
Apesar de tudo, o fogo não deixa de agir — como bom mé
dico, tra ta  cuidadosamente da ferida.

A suprema espécie de ferida amorosa é produzida “ so
mente pelo toque da divindade na alma, sem qualquer fo r
ma ou figura, intelectual ou im aginária” . Mas existem ain
da outras modalidades de inflam ação, em que há o concur
so de form as espirituais. O Santo descreva minuc.insamen- 
íe como pode a alma ser ferida por um Serafim , com uma 
flecha ou um dardo incandescente. Essa descrição só pode 
ser entendida com referência à transverbeTação do coração 
de santa Teresa, mas inc lu i pormenores que não são relata-

222. Inicia-se enião a explicação da segunda estrofe.
223. Dt 4,24.
224. ICor 2,15.
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dos por ela — o que não é de estranhar, pois ela abrira  
inteiram ente sua alma a João da Cruz, explicando-se mais 
minuciosamente em conversa pa rticu la r do que por escrito. 
"A alma — relata o Santo — sente a ferida su til e a erva 
em que fo ra  embebida a ponta do dardo como viva punção 
na substância do espírito , como que transpassado no cora
ção da alma. Sobre essa íntim a punção da ferida que a tin 
g ir o coração do e s p írito ,.. quem poderá fa la r como con
vém? Porque ah sente a alma como um  grão de mostarda, 
mínimo, vivíssim o e inflam adíssim o, o qual irrad ia  à sua 
volta um vivo e incandescente fogo de amor. Esse fogo, 
nascido da essência e força v ita l da erva, sentim o-lo d ifun 
dir-se sutilm ente por todas as veias substanciais e espiri
tuais da a lm a ... e sente-se que o a rd o r... e o a m o r... 
crescem e se robustecem tanto que parece haver na alma 
oceanos de fogo amoroso, inundando-a de alto a baixo em 
suas faculdades. E la sente a grandeza do céu que parece 
crescer como o grão de m ostarda” .aar

Poucos chegam a tanto, mas alguns sempre o conse
guem, especialmente aqueles cuja virtude  e espírito d ifun
dem-se "na sucessão dos filhos, pois Deus dá riqueza e va
lo r aos patriarcas de acordo com a m aior ou menor descen
dência que tenham em sua doutrina e em seu espírito”  (essa 
comparação é apropriada no caso de Teresa d’A vila ).

Em alguns casos, a ferida interna toma-sa visível exte
riorm ente. João da Cruz se refere, antes de tudo, aos estig
mas de são Francisco,íaT que o Serafim  lhe im prim iu  tam
bém no coTpo, "como as havia antes impresso na alma, fe
rindo-a de a m o r... porque geralmente não é concedido ao 
corpo qualquer favor que antes não tenha sido concedido 
à alma” . Quanto maiores a alegria e a força do am or cau
sados pela ferida, "tan to  maiores serão aquelas causadas 
pela ferida corporal exterior; crescendo aquelas, crescem 
estas, porque.. .  como tais almas estão purificadas e postas 
em D eus... lhes è doce e saboroso o que seria dor e to r
mento para sua carne corruptível. . . .  Quando a chaga está 
somente na alma, sem se m anifestar no exterior, a alegria 
será mais elevada e intensa, pois a carne é fre io  do espírito; 
e quando os bens espirituais se comunicam também a ela 
(a carne), aperta as rédeas e fre ia  a boca desse lige iro  ca-

226. Cf. Mt 133b
227. João escreve cerca de dois anos após a morte de Terce*, ignorando 

que a ferida de amor lhe havia deixado no coração vestigies vlsíve».
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valo do espírito, amortecendo-lhe o ím peto, porque se ele 
— o cavalo espiritua l — usasse de sua força as rédeas se 
rom periam

Apequena digressão sohre as modalidades de chagas de 
amor é interessante por dem onstrar com que cuidado o San- 
to procura com pletar sua própria  experiência in te rio r por 
meio do que outras almas lhe manifestavam, e como tenta 
salientar com nitidez as diferenças, sem sacrifica r aquilo 
que para ele mesmo se tornara claro e evidente; por mais 
sublime que seja a ferida de amor recebida em meio às 
visões, nada se compara aos acontecimentos puramente 
espirituais que se passam na essência da alma. Isso cor
responde à sua opinião sobre a relação entre o corpo e a 
alma, opinião que nessa a ltura  é mencionada — a alma, 
como espírito , ó essencialmente dominante, embora no es
tado decaído sinta o peso do corpo e seja oprim ida pela ma
téria, até mesmo ao a ting ir a mais aifca elevação possível 
nesta terra. A ordem da graça se adapta a essa ordem p ri
m ordial na natureza, concedendo seus dons prim eira  e 
principalm ente à alma, e depois de modo eventual e deri
vado ao corpo, mas por interm édio da alma.

A mão que produz a ferida é o Pai, piedoso e onipoten
te: . mão tão generosa quanto poderosa e rica, que con
cede preciosas dádivas à alma quando se abre para lhe 
conceder suas g r a ç a s . . A  alma sente sua condescendên
cia e seu toque carinhoso e sabe que se essa mão fizesse 
sentir seu. peso com mais intensidade poderia an iqu ila r o 
mundo in te iro  —■ ela mata e v iv ifica , sem que ninguém pos
sa escapar-lhe. "Tu, ó vida divina, nunca matas senão para 
dar v id a ... quando castigas, tocas levemente, e isto  basta 
para consum ir o mundo in te iro ; mas quando regalas, tu  o 
fazes com toda a atenção e assim os regalos de tua doçura 
são inum eráveis. Periste-me para curar-me, ó divina mão! 
Mataste em m im  o que me deixava longe, debaixo da árvore 
da m orte, sem a vida de Deus na qual agora vivo. Foi o que 
realizaste com a liberalidade de tua generosa graça, que me 
comunicaste ao tocar-me com o toque do resplendor de tua 
g lória  e figu ra  de tua substância, que é’ teu F ilho  Unigênito. 
Ele, que é tua Sabedoria, estende teu vigor de uma extre
midade a o u tra !. . .  Tocas delicadamente m inha alma e a 
absorves toda em ti, com alegria e suavidade 'nunca ouvi
das em Canaã nem vistas em Temã’; 12ft havendo fendido as

229. Chamo viva de amor, explicação da estrofe 2, verso 2.
229. Br 3,22.
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montanhas e quebrado os rochedos no monte Horeb, te f i
zeste sentir com mais suavidade e força que ao profeta E lias 
em 'm urm úrio  de brisa lige ira *.2att Oh! Brisa lige ira ! Dize: 
como tocas leve e delicadamente, ó Verbo, F ilho de Deus. 
sendo tão te rríve l e poderoso? Oh! ditosa, m uito ditosa a 
alma a quem tocares leve e delicadamente, tu que és tão 
te rríve l e poderoso! Dize isso ao mundo. Antes, não o quei
ra dizer ao mundo, que não entende essa brisa lig e ira ... 
ó  meu Deus e m inha vida! Só verão e sentirão o teu toque 
delicado aqueles que, afastando-se do munde, se tornarem  
delicados, para que a delicadeza encontre delicadeza: é as
sim  que te poderão sentir e gozar. . . "

A ternura aumenta a capacidade, a delicadeza e suti
leza aumentam a plenitude da comunicação.231 E is por que 
"a vida eterna sabe". Is to  só é possível quando a natureza 
de Deus toca a alma em sua essência, ela se alegra e man
tém em segredo as coisas que sentiu. Ê o mesmo que acon
tece com aquele nome que é gravado numa pedra branca, 
só conhecido por quem o recebe.“ * É o antegozo da vida 
eterna, recompensa pelos sofrim entos passados, o pagamen
to de toda dívida.

Se há tão poucos “ que chegam a tão alto estado, de 
perfeita união com Deus. . .  não é porque Deus queira que 
haja poucos desses espiritos elevados... mas é que acha 
poucos. . .  que se disponham a operação tão a lta  e subli
me". A m aioria “ foge ao trabalho, não querendo suje itar- 
-se ao menor desconsolo e m ortificação” , nem traba lhar com 
paciência perseverante. “ Assim, (Deus) já  não prossegue 
a obra de purificá-los pela abnegação e renúncia e levantá- 
-los do pó da te rra ... ó  almas que quereis andar seguras 
e consoladas nas coisas do espírito! Se soubésseís quantos 
sofrim entos convém padecerdes para alcançar ta l seguran
ça e consolo.,. tom aríeis a cruz e, nela cravados, haveríeis 
de querer beber fe l e vinagre puro, considerando-o grande 
ventura, ao verdes que, assim m orrendo para o mundo e 
para vós mesmos, viveríeis para Deus, em deleites do espí
rito  . . .  Aquele a quem fo r concedida ‘a notável graça de 
serem provados mais a fundo' deverão antes te r prestado 
m uitos serviços a Deus. te r demonstrado grande paciência 
e perseverança e terem-se tornado extremamente agradáveis

230. IRs 19,11.
231. Chama viva de amor, explicação da estrofe 2, verso 3.
232. Ap 2,17.
233. Chama viva de amor, explicação da estrofe 2, verso 4.
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a Deus por sua vida e obras. Por isso, há poucos que che
gam à perfeição pelos sofrim entos” . 3"

Num retrospecto, a alma reconhece que tudo fo i orde
nado para sua salvação e que a luz presente é proporcional 
ás trevas passadas. Não só encontra compensação por tudo, 
mas vê que nela m orreram  todas as inclinações im perfeitas 
que lhe queriam  roubar a vida espiritua l. Assim, a mão de 
Deus "m atando, en vida me hôs trocado” .

Por vida. hão de entender-se duas coisas: a visão beati
fica de Deus, que alcançaremos somente pela m orte natu
ral, e a vida espiritua l perfeita, na união amorosa com Deus, 
que alcançaremos pela m ortificação de todos os vícios e pai
xões. O que a alma chama de m orte é o que se refere ao 
"homem ve lh o ... ao uso d a ... memória, inteligência e von
tade, ocupadas e empregadas nas coisas do m undo, e às in 
clinações e apetites pelas cria turas” . Nisso é que consiste 
a vida velha, que corresponde à m orte, em contraste com a 
vide nova, espiritua l. Na vida nova de união, todos os ape
tites e faculdades da alma, todas as suas tendências e a tiv i
dades serão divinam ente transform ados. E la "vive  vida de 
Deus, e assim, sua m orte se transform ou em vida, ou seja, 
a vida sensível em esp iritua l” . Sua inteligência fo i transfor
mada em inteligência divina; sua memória, vontade e in c li
nações naturais foram  todas divinizadas. É verdade que 
a substância da alma não se transform ou em substância d i
vina, porque a alma não pode tornar-se substancialmente 
Deus, mas transform ou-se em Deus por participação, por 
sua união e integração nele.”  Portanto, pode a alma dizer 
m uito bem, o que disse são Paulo: "Eu vivo, mas já  não sou 
eu, é C risto que vive em m im ” . . . ,,B In te rio r e exteriorm en
te, a alma se acha como em festa, e da boca de seu espírito 
sobe com freqüência um grande hino a Deus, como um cân
tico novo, sempre novo, envolvido em alegria e amor, pelo 
conhecimento de seu fe liz  estado. Deus. que tudo renova, 
também renova continuamente a alma. Não há dim inuição 
oomo o u tro ra , mas sim  aumento de seus m éritos. “ Alem da 
consciência que tem das graças conhecidas e recebidas (a 
alm a); agora percebe como Deus está so lícito  em agraciá-la 
com palavras tão preciosas, delicadas e encarecidas e en- 
grandecê-la com essas e outras graças. Assim, parece-lhe 
que Deus não tem no mundo outra alma a quem agraciar,

234. Idem, ibidem, veno 5,
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nem outra coisa em que se ocupar, mas que ele é só para 
ela. Sentindo isso, ela o confessa, ta l como a esposa no 
Cântico, dizendo: *Meu bem-amado é para m im  e eu sou 
para ele’.”  ” *

c) No esplendor da glória divina (terceira estrofe)

iOh lámparas de fuego, 
en cuyos resplendores
las profundas cavernas dei sentido,
Que estava oscuro y ciego, 
con extraúos prim ores 
calor y luz dan jun to  a su

A alma transborda de gratidão pelas graças que rece
beu em v irtude  da união. Seus sentidos e faculdades, ou
tro ra  cegos e imersos em trevas, tornaram-se lum inosos e 
incandescentes pelo calor do conhecimento amoroso. Assim 
a amada pode re trib u ir ao Amado luz e amor, o que a faz 
sentir-se felicíssim a.

Na união essencial com Deus, a alma reconhece as ma
ravilhas e grandezas de todos os atributos divinos, compre
endidos na sim ples natureza de Deus: sua onipotência, sa
bedoria, bondade, m isericórdia e tc. . .  "Cada um desses a tri
butos é a mesma natureza de Deus em cada qual de suas 
Pessoas: o Pai, o P ilho e o E spírito  Santo. Assim, cada 
um desses a tributos é o próprio  Deus, o qual é in fin ita  luz 
e in fin ito  fogo d iv in o ... (po r isso) em cada um desses a tri
butos há o b rilho  e o calor de Deus. Desse modo, cada um 
deles é uma lâmpada que ilum ina a alma e lhe dá calor 
amoroso.”  É num único ato de união que a alma recebe o 
conhecimento dos diversos atributos e assim "o  mesmo 
Deus lhe é ao mesmo tempo m uitas lâmpadas que d is tin 
tamente a ilum inam  com sabedoria e a aquecem com o ca
lo r do amor” . Assim, cada lâmpada em particu la r e todas 
em conjunto a inflam am , "porque todos esses a tribu tos são 
um  só ser. . ,**

Deus demonstra à alma seu amor e seus benefícios por 
meio de todos os seus atributos: ele lhe concede graças 
e a ama com onipotência e sabedoria, com bondade e san
tidade, com justiça  e m isericórdia, com pureza e lim pidez, 
e assim por diante. E le m uito a estima e se lhe apresenta 
de bom grado por meio de conhecimentos, na união. Deita
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sobre ela rios de amor, e ela se sente fe liz, na plena har
monia da alma e do corpo, transform ada em um paraíso 
que Deus preparou com perfeição. O fogo imenso é tão 
agradável que é comparado à água da vida, que sacia ple
namente a sofreguídão do e s p írito ... É a isto que se alude 
no relato do liv ro  dos Macabeus: o fogo sagrado, escon
dido em um poço profundo, a li se transform ou em água 
que, colocada sobre o a lta r dos sacrifícios, transform ou-se 
de novo em fogo.**7

O E spírito  de Deus, enquanto permanece escondido nas 
veias da alma, é como água doce e deliciosa. Mas saindo à 
luz para o sacrifício  do amor divino, torna-se fogo de cha
ma viva. A alma, por se achar inflam ada e disposta à en
trega de amor, prefere fa la r em lâmpadas a fa la r em água.

Tudo, porém, não passa de tentativas insuficientes para 
exprim ir o que na realidade acontece, “porque a transfor
mação da alma em Deus é indízível” .*8-

Por esplendores devem-se entender os conhecimentos 
amorosos das perfeiçóes divinas. A alma, unida a essas per- 
leições, é transform ada em raios lum inosos, cheios de amor, 
e resplandece como eles. O brilho  dos raios lum inosos d i
vinos é diferente da luz das lâmpadas m ateriais. Estas 
com suas chamas, ilum inam  as coisas que estão fora delas; 
o brilho  divino, porém , faz resplandecer as coisas que estão 
dentro de seus raios. Dentro dos resplendores, onde se 
acha, a alma é por eles transform ada, tornando-se ela pró
pria chama lum inosa: ela se parece com o ar inflam ado e 
transform ado em fogo. Os movimentos da chama, seu os
cila r e trem ular, provêm simultaneamente da alma e do Es
p írito  Santo; “ Não são somente resplendores; são tam
bém transformação da alma; são como gracejos agradáveis 
e festejos do E spírito  Santo na alma, de que já  se fa lo u ... 
Com isso parece que ele, sem cessar, está querendo dar-lhe 
a plenitude da vida eterna e transportar a alma para a glória 
p e rfe ita ... Porque todas as graças — as prim eiras e as pos
teriores. .. — foram  sempre concedidas para conduzi-las à 
vida eterna. Entretanto, por mais poderosas que sejam as 
iniciativas do Espírito Santo, a entrada de fin itiva  na beati- 
tude plena só é possível quando a alma sai da atmosfera 
desta vida corporal e consegue entrar no centro do espírito, 
que é a vida perfe ita  em C risto” .
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Ao se fa la r em movimentos da chama, não se deve a tri
bui-los a Deus, mas à alma, porque Deus é im utável: seu 
movimento é  apenas aparente.

O resplendor da luz pode também ser chamado de 
obumbração, como o faz o anjo por ocasião da anunciação. 
Obumbrar, ou fazer sombra, eqüivale a "am parar, favore
cer e agraciar’*. Logo que a sombra de uma pessoa se pro
jeta sobre outra é sinal de que aquela está próxim a, para 
dar proteção e assistência. A sombra projetada depende da 
natureza daquilo que a pro jeta. "Se a coisa é opaca e escu
ra, faz sombra escura, e se a coisa é  clara e s u til faz sombra 
clara e s u til” . Assim, as sombras das divinas lâmpadas de 
fogo serão transparências lum inosas: a lâmpada da form o
sura pro jetará na alma a sombra da form osura; a lâmpada 
da fortaleza, sombra de fortaleza; a lâmpada da sabedoria 
de Deus, sombra de sabedoria. Em outros term os: a sabe
doria, form osura e fortaleza de Deus acham-se envolvidas 
em;Sombra, porque aqui a alma não as compreende in te i
ramente. Como tais sombras correspondem perfeitam ente 
a Deus, à sua essência e às suas propriedades, a alma reco
nhece nitidam ente na sombra a sublim idade de Deus. A oni
potência e sabedoria de Deus, sua in fin ita  bondade e g lória  
se apresentam "em sombras claras e acesas”  e assim serão 
reconhecidas e saboreadas pela alma. Desta sorte, a alma 
reconhece e saboreia todas as riquezas inerentes à in fin ita  
unidade e sim plicidade da substância divina. O conheci
mento de uma não exclui o conhecimento e gozo de outra; 
cada beleza e a tribu to  é uma luz que revela outras m aravi
lhas. A pureza da sabedoria divina faz com que m uitas 
coisas sejam vistas como uma só .*”

Todas essas maravilhas repletam  "as profundas caver
nas do sentido” . Estas últim as têm por significado as fa
culdades da alma: a memória, a inteligência e a vontade 
que "são tanto mais profundas quanto m aior fo r sua capa
cidade de receber grandes bens” . Somente o in fin ito  as dei
xará repletae. Por grandes que tenham sido as penas so
fridas quando estavam vazias, grandes são também agora 
as delicias, depois de cumuladas por Deus. Não percebiam 
o grande vazio de sua capacidade, enquanto não foram  es
vaziadas e purificadas do apego às criaturas, O menor ape- 
go às coisas as deixa tão embotadas "que não sentem seu 
prejuízo, nem dão pela fa lta  de imensas graças, e nem mes-
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mo conhecem a sua capacidade... Em bora capazes de in 
fin itos bens, o m enor deles basta para embaraçá-las e não 
as deixar receber aqueles o u tro s ... Mas quando estão va
zias e purificadas, são intoleráveis à sede, fome e ânsia dos 
sentidos espirituais, porque, sendo profundas as entranhas 
dessas cavernas, seu sofrim ento é profundo, porque profun
do é também o alim ento de que sentem fa lta :

Deus. Tal sentimento acentuadíssimo aparece geral
mente nos fins da ilum inação e purificação da a lm a .. 
quando o desejo esp iritua l estiver liv re  de toda a cria tura  
e de todo o apego; quando a alma tive r deixado as incüna- 
ções naturais, em favor da divina e dispuser de um espaço 
vazio e preparado. Como, porém, a Divindade ainda não 
lhe á comunicada por via de união, “ esse vazio e essa sede 
fazem a alma sofrer mais que com a própria  m orte, p rlnc i- 
palmente quando por algumas frestas ou vislum bres trans
parece algum raio  divino, sem lhe ser comunicado. Estes 
são os que sofrem  com amor impaciente e não podem per
manecer por m uito tempo nesse estado sem receber o de
sejado ou m orrer” .

A p rim eira  caverna é a inteligência; seu vazio é sede 
de Deus; ela deseja a sabedoria divina. A segunda caverna 
e a vontade que tem  fome de Deus e deseja a perfeição do 
amor. A terceira caverna é a memória, que se está desfa
zendo por não te r a posse de Deus. Deus é o que essas 
cavernas são capazes de receber, e como Deus é profundo 
e in fin ito , essa capacidade também é de certo modo in fin i
ta. São in fin ita s  a sede e a fome; desfazer-se em sofrim en
to  é m orte in fin ita . Esse padecimento, embora não seja 
tão profundo quanto o da outra vida, m uito se lhe asseme
lha, porque a alma já  se acha suficientem ente preparada 
para conter a plenitude da vida eterna. Como esse tormen
to radica no amor, não há a liv io . . .  “Quanto m aior é o 
amor, tanto mais im paciente está a(alm a) pela posse de 
Deus, a quem espera com impulsos de intenso desejo” .241

Mas quando realmente asp ira  a Deus, a alma já  possui 
aquele que ama, e assim, parece não mais ser possível sen
t ir  dor, “p o rque ... o desejo que tém os anjos de ver o P ilho 
de Deus não contém qualquer sofrim ento nem ânsia, porque 
já  o possuem ... A posse de Deus deleita e sacia ... Tanto 
mais satisfação e deleite sentirá aqui a alma quanto m aior
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fo r seu desejo, já  que assim possuirá ainda mais a Deus e 
não terá dor ou pena” .

Posse de Deus sign ifica duas coisas: a posse pela graça 
ou pèla união. Uma está para a outra como o noivado e o 
m atrim ônio. No noivado, há um acordo; noivo e noiva às 
vezes se visitam  e trocam  presentes; mas somente no m atri
mônio haverá comunicação de pessoas e união. Assim, após 
a completa purificação, a vontade de Deus e a da alma li
vremente se tornam  uma só coisa. E la possui “tudo quanto 
pode obter por meio da vontade e da graça. Isso significa 
que quando a alma p ro fe riu  o 's im ', Deus lhe re trib u i com 
o ‘sim ’ verdadeiro e to ta l de sua graça. Deus colocou na 
substância da alma sua verdadeira essência, bem como a 
plenitude de sua graça. E esse è um elevado estado de noi
vado esp iritua l da alma com o Verbo de Deus, em que o 
noivo lhe traz grandes graças e a v is ita  com m uito a m o r.. . ”  
Porém, todos os favores que forem  concedidos — por gran
des que sejam — não serão comparáveis aos do m atrim ônio 
m ístico, para o qual a prepararam . É necessária não só a 
purificação de todo o apego às criaturas, como também a 
preparação, por meio de visitas e dádivas, a fim  de que a 
alma se tom e cada vez mais form osa, casta, purificada e 
digna de tão sublime união — isso requer mais tempo nal- 
gumas almas e menos em outras. A preparação é obra rea
lizada pelas unções do E sp írito  Santo. Quando essas un- 
ções “ são mais elevadas... as ânsias das cavernas da alma 
costumam ser extremadas e agudas... porque (as unções) 
a deixam mais próxim a de Deus, deleitam  a alma e a to r
nam mais ávida de Deus; assim, o desejo é mais delicado 
e profundo, porque o desejo de Deus é preparação para 
unir-se a Deus” . *M

As unções do E spírito  Santo são tão sutis e de tanta 
delicadeza “ que, penetrando a íntim a substância do fundo 
da alm a. . .  fazem-na derreter em doçura e desfalecer em 
dor e saudades, por ser imenso o vazio dessas cavernas” .

Q uanto mais apurada fo r a preparação, Lauto m a is pe r
fe ito  estará o sentido da alma para possuir e gozar da posse 
na união. "Por sentido da alma entendem-se aqui a capaci
dade e a energia de que a substância da alma dispõe para 
sentir e gozar os objetos das faculdades espirituais, com 
as quais desfruta da sabedoria, amor e comunicação de 
Deus” . A alma chama suas faculdades de “ profundas ca-
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vemas do sentido’*, porque nelas saboreia a sublim idade da 
sabedoria e das períeições de Deus. “ Ao sentir que nelas 
Cnas cavernas) cabem os profundos resplendores das lâm 
padas de fogo, reconhece que a capacidade e as profunde
zas que tem são tantas quantas as diferentes coisas que re
cebe de Deus: conhecimentos, doçuras, alegrias etc.”  Tal 
como o sentido comum de fantasia torna-se depósito e ar
quivo de imagens e form as dos sentidos corporais, “ este 
sentido comum da a lm a ... tornado receptáculo e arquivo 
das grandezas de Deus, está ilustTado e rico na medida em 
que alcança essa a lta  e ilustre  posse.349 O utrora, o sentido 
estava Obscuro e cego, ou seja, antes de a alma haver sido 
ilum inada e esclarecida por Deus. Os olhos corporais nada 
enxergam na escuridão ou na cegueira; assim também a al
ma, ainda que disponha de agudíssima força visual, não re
conhecerá as coisas se Deus, sua luz, não a ilum ina r. Por 
outro lado, se sua visão espiritua l estiver cega pelo pecado 
ou pelo desejo de alguma cria tura , em vão a luz d ivina se 
derram ará sobre ela, que não reconhece sua p rópria  escu
ridão, isto  é, sua ignorância. Mas devemos d is tin g u ir as 
trevas do pecado da obscuridade, ignorância involuntária 
de coisas naturais ou sobrenaturais. Portanto, antes da 
união, era dupla a escuridão em que se achava o sentido da 
alma. As trevas cobriam  as cavernas do sentido da alma 
até o Senhor dizer: “ Faça-se a luz!”  Quanto mais profun
dos o sentido da alma e suas cavernas, tanto mais espessas 
e escuras são suas trevas no tocante às coisas sobrenatu
rais se Deus, sua luz, não o ilum ina. É-lhe im possível le
vantar os olhos para a luz ou apreondé-la pelo pensamento, 
“ porque não sabe como ela é, já  que nunca a viu ; e por isso 
nem a poderá desejar; antes desejará as trevas que sabe 
como são” . Quando Deus tive r concedido à alma a luz de 
sua graça, os olhos do espírito serão ilum inados e abertos 
para a luz divina. E como um abismo de trevas chamava a 
outro, agora um abismo de graça chama a outro, ou seja, 
depois da transform ação da alma em Deus, a luz divina 
agora se funde com a luz da alma, a ponto de somente a 
p rim eira  b rilha r.

O sentido da alma também estava cego por procurar 
satisfação em coisas que não eram Deus. O desejo lhe en
cobria os olhos da inteligência como catarata, deixando-os 
cegos para as sublimes form osuras e riquezas de Deus. 243
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A menor coisa que se coloque diretamente diante da vista 
impede de enxergar as coisas mais distantes. Basta o me
nor desejo para im pedir a alma de enxergar as m aravilhas 
todas de Deus. Nesse estado, os olhos da inteligência vêem 
aquela névoa ora assim, ora com outros matizes; julgam  
que a nevoazinha é Deus porque está ao alcance dos senti
dos. Deus, porém , não está no dom ínio dos sentidos. Os ho
mens que não se livraram  de todos os apetites e desejos 
devem convencer-se de que julgam  erroneamente: o que é 
comum e de pouca im portância para o espírito, mas conten
ta os sentidos, parece-lhes grande coisa; o que é elevado 
para o espírito, mas não satisfaz os sentidos, eles menos
prezam. Para os homens em que prevalece a vida sensível, 
isto é, os que vivem  segundo seus apetites e inclinações na
tura is, os apetites de origem espiritual tornam-se puramen
te naturais. Mesmo quando a alma aspira a Deus, o desejo 
nem sempre é sobrenatural; só o équando Deus o infunde 
e fortalece.

Assim, o sentido da alma com seus apetites e inclina
ções estava obscuro e cego;344 agora, porém, está ilum ina
do pela união sobrenatural com Deus. Ademais, com suas 
faculdades, ele mesmo é luz brilhante e “ calor y luz dan 
jun to  a su querido!” . ..

As cavernas das faculdades da alma são penetradas pela 
claridade das lâmpadas divinas. Elas andem e, cheias de 
felicidade, irrad iam  para Deus o esplendor que dele rece
bem — ta l como o v id ro  reflete o esplendor da luz solar; 
mas de modo m uito mais intenso, porque há colaboração da 
vontade. Tudo isso se passa de um modo todo singu lar que 
transcende o pensar comum e não pode ser expresso por 
palavras. A inteligência unida a Deus reflete a sabedoria, 
ta l qual a recebe. E conforme a perfeição com que está uni
da à bondade divina, assim a vontade irrad ia  para Deus em 
Deus. Porque a alma somente recebe para devolver: toda 
a luz e calor que o Amado lhe comunica, ela devolve ao 
Amado. Pela transform ação substancia l, a alma tomou-se 
sombra de Deus e assim “ ela faz em Deus, por Deus, o que 
ele nela faz por si p róprio , e o faz de modo igual a e le ... 
Assim como Deus se lhe está entregando por liv re  e espon
tânea vontade, assim também ela está dando Deus ao p ró
p rio  Deus em Deus, e sua vontade será tanto mais liv re  e 
generosa quanto mais unida a Deus. . .  A alma vê que Deus
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é verdadeiramente seu e <pe ela o possui por herança, como 
íilh a  adotiva. . .  Como coisa sua, ela pode dá-lo a quem qui
ser, e assim ela o dá a seu querido, o próprio  Deus que se 
entregará a e la ...  A alma tem inestim ável deleite ao ver 
que dá a Deus uma coisa de sua propriedade que é condi
zente com Deus, conforme seu in fin ito  ser. E Deus se con
tenta com essa dádiva da alma (com menos não se conten
ta ria ] e a recebe com agradecimento, como coisa que per
tence à a lm a ... Nessa mesma dádiva, ele ama de novo a 
alma, e nessa reentrega de Deus à alma, ela também o ama 
de novo. . .  E  assim entre Deus e a alma efetivamente se 
estabelece um amor reciproco, de acordo com a união e 
entrega m atrim onial, em que os bens de ambos — que são 
a divina essência — são conjuntamente possuídos. . .  em 
razão da entrega de um ao o u tro .., É causa de grande sa
tisfação e contentamento para a alma ver que dá a Deus 
mais do que eia é e vale em si, dando, com tanta liberalidade. 
Deus a si p róprio , como coisa d e la .,. Isso, na outra vida, 
acontece por meio da luz da glória, e nesta, por meio da 
Pé ilustradíssím a".

Dessa maneira, “ las profundas cavernas dei sentido. . .  
calor y luz dan jun to  a su querido!" Juntos porque na alma 
o Pai, o F ilho e o Espírito Santo se comunicam juntam ente, 
e eles são para a alma luz e calor amorosos.

O amor entre Deus e a alma tem prim ores rarissim os, 
e o mesmo se dá com o prazer que a alma nisso encontra 
e com os louvores e agradecimentos que oferece a Deus. 
“ . . .  A alma ama a Deus, não por si própria, mas por ele 
m esm o... pelo E spírito  Santo, como o Pai e o F ilho  se 
am am .. . ”  Ainda mais, a alma ama a Deus em Deus, porque 
nessa união" a alma é veementemente absorvida pelo amor 
de Deus, e Deus com grande veemência se entrega à alm a". 
Enfim  a alma ama a Deus “ por quem ele é, porque não o 
ama só por ser generoso, bôm, g lorificante  para com ela, 
mas m uito mais fortem ente porque ele é em si mesmo 
tudo isso, essencialmente".

O prazer é também sublime, já  que é um gozo de Deus 
pelo próprio Deus. Porque a alma está unida pela in te li
gência com a onipotência, sabedoria e bondade de Deus. 
Ainda que tudo isso não se dê com a clareza da outra vida, 
sua alegria por todas essas coisas claramente conhecidas 
é imensa. A alma, doravante, só encontra prazer em Deus, 
sem introm issão de cria tu ra  alguma: ela goza de Deus so
mente pelo que ele é em si mesmo, sem que intervenha ou
tro  gozo.
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Seu louvor caracteriza-se pelo fato de ser oferecido 
obrigatoriam ente, reconhecendo a alma que Deus a criou 
para o seu louvor. E la lhe rende também louvores pelos 
benefícios e graças que recebe e pelo deleite que encontra 
ao louvá-lo. Louva-o sobretudo pelo que ele é em si mes
mo, “ porque, ainda que a alma não encontrasse nenhum 
deleite em fazê-lo, ela o louvaria por quem ele é” . 245

d) Vida escondida no am or (quarta estrofe)

iCuárt manso y amoroso
recuerãas en m i seno
donde secretamente solo moras;
y en tu  aspirar saboroso
de bien y g loria  lleno
cuán deliberadamente me enamoras!

A alma vem a fa la r do m aravilhoso efeito nela produ
zido, às vezes, por Deus: ocorre-lhe a imagem de alguém que 
desperta do sono e tom a a resp irar proíundamente, pare
cendo-lhe que algo semelhante se passa dentro de si.

“ M uitos são os modos de despertar que Deus causa na 
alma; tantos que, se os pudéssemos contar, nunca havería
mos de acabar. Mas o despertar que aqui a alma deseja 
re fe rir, causado pelo F ilho de Deus é, a meu ver, um dos 
mais elevados e que m aior bem fazem à alma; porque esse 
despertar é um movimento que o Verbo causa na substân
cia da alma com tanta grandeza, dom ínio e glória e com 
tanta íntim a doçura que à alma parece que todos os bálsa
mos e perfumes e flores do mundo estão a transbordar. . .  
que todos os reinos e dom ínios do mundo, todas as potes- 
tades e forças do céu se m ovem .. ,  que todas as virtudes, 
substâncias, perfeições e graças de todas as coisas criadas 
reluzera e fazem o mesmo m ovim ento, todos unidos e ao 
mesmo te m p o ... movendo-se na alma esse tão grande im 
perador, que traz sobre os ombros o dom ínio das três er- 
truturas (céu, te rra  e in fe rn o ).,, todas as coisas parecem 
mover-se ao mesmo tempo, ta l como na terra, em cujo m ovi
mento se movem as coisas m ateriais que nela existem, como 
se não existissem . . .  E ntretanto essa comparação é m uito  im 
própria, porque (no caso da alma, as coisas) não só pare- 
cem mover-se, mas todas elas revelam a beleza do seu ser, 
suas virtudes, form osuras e até a ra iz de sua vida e subsís-
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tôncia. A alma então consegue ver que todas as criaturas 
superiores e inferiores nele recebem sua vida, subsistência 
e fo rç a ... Reconhece que a essência de Deus está in fin ita - 
mente acima de todas essas coisas... (e) as conhece m elhor 
em Deus que nelas mesmas. E  este é o grande deleite do 
despertar: conhecer as criaturas por meio de Deus, e não a 
Deus por meio das c ria tu ra s ... Como se produz esse movi
mento na alm a sendo Deus im óvel é coisa m aravilhosa, 
porque embora na realidade Deus não se mova, à alma pa
rece que na verdade ele esfcá-se movendo. É que, como a 
alma se acha renovada e movida por Deus para que perceba 
essa visão sobrenatural e para que se lhe revele, numa luz 
totalm ente nova, a vida divina; e dentro dela o ser, a har
monia e os movimentos de todas as criaturas. Parece-lhe 
que é Deus quem se move, e a causa toma o nome do efeito 
que produz. . . "  "Assim  acontece também com a alma que, 
do sono da visão natural, desperta para a contemplação 
sobrenatural. Como se faça o despertar e a visão da alma, 
entendo que é assim: estando a alma substancialmente em 
Deus — como qualquer cria tura — Deus lhe re tira  alguns 
dos m uitos véus e cortinas que se antepõem diante dela, a 
fim  de que ela possa vê-lo como ele é. Então transluz e é 
entrevisto um  tanto obscuramente (porque não foram  re ti
rados todos os véus) aquele seu rosto cheio de graças. E co
mo ele está movendo todas as coisas com seu poder, jun ta
mente com ele se revela aquilo que está fazendo, de form a 
que ele parece mover-se com elas e elas nele, em movimento 
contínuo. E is por que parece à alma que fo i ele quem se 
moveu e despertou quando na verdade fo i ela quem o fez. 
Assim, os homens atribuem  a Deus o que neles se encontra: 
eles que, sendo indolentes e sonolentos, costumam dizer que 
é Deus quem se levanta e acorda, embora Deus nunca dur
ma .. Mas, na verdade, como todo o bem do homem vem 
de D eus... pode-se realmente dizer que nosso despertar é 
despertar de Deus, e nosso levantar é levantar de D eus... 
Portanto, estando a alma adormecida num sono de que por 
si jam ais poderia desperta r... com m uita propriedade fala 
em despertar de D eus... Ê totalm ente indizível o que a 
alma conhece e experimenta nesse despertar da excelência 
de Deus."

A excelência de Deus comunica-se à substância da alma 
e se revela, em seu in fin ito  poder, com a voz "da m ultidão 
de excelências das m ilhares e m ilhares de virtudes que há 
em Deus. Nelas a alma se detém ... e por elas fica  te rríve l 
e solidamente preparada, - como trincheiras e exército. . .  176
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além de suavizada e agraciada com todas as suavidades e 
graças das cria turas". O fato de a alma, embora ainda re
vestida com a fragilidade da carne, não desmaiar nem des
falecer de espanto quando de tão agradável despertar é ex
plicável porque ela já  se acha em estado de perfeição: a par- 
tè in fe rio r está completamente purificada e conformada com 
o espírito, de modo que não mais sofre detrim ento e penas, 
quando de comunicações espirituais, como antes se dava. 
Além disso, Deus se m ostra "com brandura e am or". E le 
cuida que a alma não sofra detrim ento e protege-lhe a na
tureza ao comunicar ao espírito  sua glória. Por isso a alma 
nele encontra tanto amor e bondade quanto poder, g lória e 
grandeza: a medida de seu enlevo é também a de proteção 
fe ita  de bondade e amor, que perm ite à alma suportá-lo. As
sim , ela se robustece ao invés de enfraquecer. O Rei dos 
Céus se lhe m ostra como igual e irm ão. Ele desce do seu 
trono, inclina-se para eia e abraça-a, rsvestindo-a com ré
gios trajes, isto  é, com forças maravilhosas; envolve-a em 
um áureo b rilho  de amor e nela faz re luzir, como em pe
dras preciosas, o conhecimento dos seres superiores e in 
feriores. Tudo isso se passa no in tim o do seu ser, onde 
ele "só e secretamente m ora". Em algumas, ele m ora a sós: 
em outras, não; em algumas com prazer, em outras contra
riado; em algumas sente-se em casa, onde tudo orienta e 
d irige; em outras, como estranho, a quem não se perm ite 
mandar nem nada fazer.

A alma que menos se deixa levar pelas tendências e in
clinações próprias é aquela em que ele m ora sem riva l e 
como em sua própria casa, permanecendo tanto mais escon
dido quanto mais a sós estiver. Numa alma completamen
te liv re  de todas as tendências, despida de todas as form as, 
imagens e inclinações relativas às criaturas, ele permane
cerá totalm ente escondido num ín tim o abraço. Nem Sata
nás, nem a mente humana compreenderão o que então se 
passa. Mas para a alma, nesta a ltu ra  de perfeição, isso não 
é segredo, porque ela o percebe sempre dentro de s i. En
tretanto, ainda permanece a diferença entre o sono e o des
pertar. Parece, às vezes, que o Amado nela está repousando, 
o que lhe im possibilita a troca de amor e conhecimentos; 
em outras ocasiões, ele parece acordado. Feliz a alma que 
sempre sente ao vivo que Deus nela repousa e encontra seu 
agrado! É preciso que se conserve em grande tranqüilidade,
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para que nenhum movimento ou ruído perturbe o Amado. 
Se o Amado permanecesse nela sempre desperto, comuni
cando-lhe os tesouros de conhecimento e am or, ela Já se en
contraria no estado de g lória , Nas almas que ainda não 
chegaram à união de am or, ele costuma fica r escondido: 
essas almas comumente não o notam, a não ser que ele de
liciosamente as desperte. Esse despertar é diferente do 
despertar que ocorre no estado de perfeição. Nem tudo, 
como naquele estado, fica  escondido a Satanás e ao espírito 
humano, porque as almas ainda não estão completamente 
espiritualizadas e ainda existem movimentos de sensualida
de. No despertar do divino Esposo na alma, tudo é de uma 
perfeição singular, por ser realizado inteiram ente por ele. 
O respirar de novo e o despertar da alma são como os de 
um homem que acorda e tom a fôlego; a alma o sente como 
um sopro d iv in o .MT Por isso diz: ,£Y  en tu  aspirar saboro
so de bien y gloria lleno cuan deiiberadamente me ena
m ora!"

"Deste sopro divino não queria e nem quero fa la r, para 
que se veja claramente que eu não o sei exprim ir; se eu 
falasse, o fa ria  parecer in fe rio r ao que é. Porque é um  so
pro operado por D eus... ao acordar para o mais sublime 
conhecimento de Deus, a alma é soprada pelo E sp írito  San
to e fica  inflam ada pelo amor daquilo que viu. Por ser a 
aspiração repleta de graça e g lória , o E spírito  Santo a dei
xou repleta de bondade e beatitude; ela fica fo ra  de si de 
tanto amor, e é levada, de maneira incompreensível, para 
as profundezas de Deus. E por isso aqui me detenho” ,iK

e) Singularidade da "Chama viva de amor”  em relação 
aos escritos anteriores

Quando o sentimento de im possibilidade perante o in- 
dizivel impõe silêncio a são João da Cruz, como ousar dar 
explicação objetiva às suas palavras? Quiséramos somente 
agradecer-lhe por nos te r fe ito  d ivisar uma te rra  m aravilho
sa, um paraíso te rre s tre  nos um brais do celeste. Devemos, 
entretanto, tentar relacionar o que nos fo i descortinado com 
o que já  nos era conhecido. Foi o amor às almas que o fez 
a b rir a boca: o Santo deseja inspirar-lhes ânimo para ence
tarem o duro caminho da cruz, caminho íngreme e estreito, 
mas que term ina em alturas tão luminosas e felizes!

247. Tdcm, ibidem, estrofe 4, verso 3.
248. Termina aqui a Chama viva d amor. 
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Com isso está marcada a íntim a relação entre a Chama 
viva de am or e os dois escritos, cujo objeto é o caminho da
cruz: a Subida e a Noite, Um confronto propriam ente d ito  
dos pensamentos só seria possível se possuíssemos as partes 
perdidas ou nunca redigidas dos dois escritos mais antigos. 
Contudo — por algumas alusões antecipadas à união naque
las outras obras —, podemos dizer que aqui se tra ta  da fun
damentação de uma nova experiência. A direção funda
m ental é a mesma. Não há outro caminho para a união a 
não ser o da cruz e da noite, isto  é, a m orte do homem 
velho; nem é preciso desvalorizar agora o que por várias 
vezes fo i afirm ado: que o poeta e intérprete da N oite  já  ha
via chegado à união. A união, porém, parecia realizar-se 
na ( dentro da) noite e mais, na cruz. Parece que só mais
tarde o Santo experimentou até que ponto o céu se abre já  
nesta vida.

Mesmo a sorte exterior do ú ltim o escrilo fo i mais fe liz  
que .a dos anteriores. Com isso não queremos somente d i
zer que ele fo i concluído e inteiram ente conservado. Se os 
outros escritos ficaram  realmente incompletos — sempre 
deixamos este problema aberto —, poderíamos talvez p ro 
curar a causa no fato de a interpretação ter sido escrita 
posteriorm ente, em período e distância espiritual bem dis
tin tos dos Poemas. A Subida e a N oite  são m uito mais didá
ticas do que a Chama viva de amor. O pensador se encontra 
diante do poema, resultado de sua experiência orig ina l, 
como diante de algo que lhe é estranho, ou, ao menos, 
como diante de um dado objetivo. A preocupação de es
clarecer ideologicamente os conceitos fundamentais e as 
imagens que o orientam  absorve-o tanto, que na Subida, o 
Santo abandona a intenção p rim itiva  de in terpre tar o poe
ma estrofe por estrofe e verso por verso — coisa que só 
executará num ponto mais avançado da Noite. Na Chama 
viva de amor, poesia e interpretação são uma só coisa. O in 
tervalo entre as redações de uma e outra peça não pre jud i
ca a u n id a d e ; pelu contrário , João demorou-se a in ic ia r a 
interpretação por lhe parecer impossível resolver a questão 
à luz da simples inteligência natural. Decidiu-se a esse tra 
balho quando a “ chama de am or" tornou a lançar labare
das, inundando-lhe a alma com luzes celestes. Então, pa
tenteou-se com mais profundidade a compreensão do que 
antes escrevera. Desta maneira, flu iu  com espontaneidade 
o ín tim o nexo entre os pensamentos e os versos das quatro 
estrofes. A unidade da poesia fo i interrom pida num único
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poato, por uma enérgica crítica  aos diretores espirituais 
incompetentes.3"  Com abstração dessa parte, devemos 
afirm ar que existe unidade na obra, dotada do p rincíp io  ao 
fim  de mais veia poética e m ística do que qualquer das 
outras. Da prodigalidade de luz resulta sua peculiaridade 
de estilo. O Santo viveu sempre im erso na Sagrada Escri
tura; sempre se lhe apresentaram espontaneamente ima
gens e comparações bíblicas, e delas fez uso para fixa r e 
confirm ar com palavras da E scritu ra  o que a p rópria  expe
riência lhe ensinava.' Mas nesse escrito, a harm onia entre 
sua própria  experiência, a Palavra D ivina revelada e os 
acontecimentos da h istória  sagrada é acentuadamente per
ceptível. 340 Nota-se que perante o Santo os véus se levan
tam e tudo torna-se transparente, para elucidação das rela
ções secretas entre Deus e a alma. O que ao o lhar menos 
ilum inado do le ito r comum parece somente acontecimento 
exterior é por João da Cruz tomado como expressão apro
priada de um acontecimento m ístico. Para dar um  exem
plo: Mardoqueu, que salvou a vida do re i Ahsveras, é para 
João da Cruz o sím bolo da alm a que serve íielm ente ao Se
nhor, sem ser retribuída. De repente, ela se vê como o pró
prio  Mardoqueu — "pagam-lhe todos os seus sofrim entos 
e serviços, fazendo-a, não só entra r no palácio e comparecer 
diante do re i envergando vestes reais, mas lhe são postos 
a coroa, o cetro e o manto real, e o anel do re i, para que 
ela faça tudo o que q u ise r.. 3,1

2. O cântico nupcial da alma

a) O Côntico esp iritua l e sua relação com os outros 
escritos

Quando João da Cruz fa la  da união da alma com Deus, 
são as palavras do Cântico dos Cânticos que de preferência 
lhe brotam  dos lábios. Mas no período em que sua p rópria  
alma estremecia mais profundam ente cm dores e delicias

249. Chama viva de amor, explicação da estrofe 3, verso 3, 14, Omiti* 
mas aqui esta intercalaçSo para n lo interromper o sentido objetivo encontrado 
na terceira estrofe.

230. A nossa reprodução do conteúdo da Chama de amor 6 insu
ficiente para mostrar a riqueza de citaçóca escritnristicaa encontradas nos 
textos de Joio da Cruz. Quem o quiser conferir, reporte-se diretamente aoe 
teXtos do Santo.

251. Chama vtva da amor, explicaçXo da estrofe 2, verão 5.
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de amor, nos meses de encarceramento em Toledo, nasceu 
de seu coração, em nova form a, o antigo canto nupcial. Este 
nos chegou em duaa redações, cuja diferença para nós é de 
suma im portância:

CANCIONES ENTRE EL A I A í A Y  EL ESPOSO

I  882

Esposa:

1.
A dónde te escondiste.
Amado, y me dejaste con 
gemido?
Como el ciervo huiste, 
Habléndome herldo;
Salí tras tí clamando, y eras 
Ido. *

2.
Pastores, ios que íuerdes 
AUá por Ias majadas al otero. 
St por ventura vierdes 
Aquei que yo más quiero, 
Decilde que adolezco, peno y 
muero.

3.
Buscando mis amores,
Iré  por esos montes y  riberas, 
Ni cogeré las flores,
N i temeré ias fíeras,
Y passará los fuertes y 
fronteras.

Respuestas de Ias criatu
ras:

4.
OU, Dosques y espesuras, 
Plantadas por la mano dei 
Amado!
Oh, prado de verduras.
De flores esmaltado,
Decid si por vosotros ha 
pasado!

Respuestas de las 
ras:

5.
M il gradas derramando, 
Pasó por estos sotos con 
presura,
Y yéndolos mirando,
Con sola su figura 
Vestidos los dejó de 
henmosura.

Espose:

6.
Ay, quíén podrá sanarme!
Acaba de entrsgarte ya de 
vero,
No quieras er.viarme 
De hoy más ya mensajero,
Que no saben decirme lo que 
quiero.

7.
Y todos cuantos vagan.
De tí me van m il gracias 
refiriendo,
Y todos más me Uagan,
Y déjame muriendo
Un no sé qué que quedan 
balbuciendo.

8.
Mas, cómo perseveras.
Oh vida, no vlviendo donde 
vives,
Y haciendo porque mueras.
Las flechas que recibos,
De lo que dei Amado en t i 
concíbes?

232. Os algarismos romanos I, n  e E I só figuram aa segunda edição.
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9.
Por que pues, has llagatío 
Aqueste corazón, no te sanaste? * 
y  pues me le has robado,
Por qué asi le dcjaste,
T  no tomas el robo que 
robaste?

10.
Apaga m is enojos,
Pues que ninguno basta á 
deshacellos,
Y  véante mis ojos,
Pues eres luinbxe dellos,
Y sólo para t i  quiero tenellos,

11.
Dcscubre tu presencia.
Y máteme tu vista y 
hermcsura;
M ira que la  dolencia 
De amor, que no se cura 
Sino con !& presencia y la 
figura.

U  (12).
Oh, crista lina íuente.
Si en esos tus semblantes 
plateados.
Form ases de repente 
Los ojos deseados,
Que tengo en m is entrafias 
dibujados!

I I .
12 (13).

Apártalos, Amado,
Que voy de vuelo.

Esposo.'
Vuélvete, paloma,
Que el ciervo vulnerado 
Por el otero asoma,
Al türc dc tu  vuelo, y frosco 
toma.

Esposa:
13 (14).

M i Amado las montanas,
Los valles solitarios 
nemorosos,
Las insulas extrarias,
Los rios sonoros,
E l silbo de los aires amorosos.
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14 (15).
La noche sosegada
En par de los levantes de lu
aurora,
La música cailada,
La soledad sonora,
La cena, que recrea y enamora.

Texto S:
15.

Nuestro lecho flo rido  
De euevas de leones enluzado. 
En púrpura tendido.
De paz ediíicado.
De m il escudos de oro 
coronado.

16.
A zaga de tu huella 
Las Jövenes discurren al 
camino
Al toque de centella,
Al adobado vino,
Emisiones de bálsamo divino.

17.
En la in te rio r bodega
De m i Amado bebi, y cuando
salía
Por toda aguesta vega, 
ya cosa no sabia,
Y el ganado perdi que antes 
seguia.

18.
A llí mc dió su pecho,
A llí me cnseAo ciência muy 
sabrosa,
Y yo le d i de hecho 
A m i, sin dejar cosa,
A llí le prom eti de ser su 
esposa.

19.
M i alma se ha empleado,
Y todo m i caudal en su 
servicio;
Ya no guardo ganado,
Ni ya tengo o tro  oficio,
Que ya sólo en amar es m i 
ejercicio.

Texto J:
16.

Cogednos las raposas,
Que está ya florecida nuestra 
vlfia,

En tanto que de rosas 
Hacemos una pina,
Y no parezea nadíe en la 
montina.

17.
Detente. Clerzo muerto,
Ven. Austro, que recuerdas 
los amores.
Aspira por m l huerto,
Y corran sus olores,
y  pacerá el Amado entre las 
flores.

18.
Oh ninfas de Judea,
En tanto que en ias flores 
y rosales
El âmbar perfumea,
Morá en los arrabales,
Y no queráis tocar nuestros 
umbrales.

19.
Escóndete, Carillo,
Y m ira  con tu  hoz a Ias 
montafias,
Y no quieras decülo;
Mas m ira las compaftas 
De la  que va por insulas 
extraftas.

Esposo:

20.
A las aves ligeras,
Teones, ciervos, gamos 
saltadores,
Montes, valles, rlberas,
Águas, aires, ardores
Y miedos de las na che s 
velado res.

20.
Puca ya sí en el ejido
De hoy más no fuere vista 
n i bailada,
Dixéis que me he perdido; 
Que andando enamorada,
Me hice perdidlza, y fu f 
ganada.

21,
Be flores y esmeraldas,
En Ias frescas maüanas 
escogidas,

liarem os Ias guirnaldas 
En tu amor florecidas,
Y en un c&oello mío 
entretejidas

22.
En sólo aQuel cabello 
Que en m i cuello volar 
consideraste,
M irástele en m i cuello,
Y  en él preso quedaste,
Y en uno de m is ojos te 
Uagaste.

23.
Cuando tú  me mirabas,
Su grada en m i tus ojos 
im prim i an;
Por eso me adamabas,
Y en eso merccían
Los mios adorarlo que en 
t i v i an.

24.
No quieras despreciarme,
Que si color moreno en m í 
haUaste,
Ya bíen puudes m irarm e, 
Después que me m iraste,
Que gracia y hermosura en 
mí dejaste.

21.
Por las amenas liras.
Y  canto de serenas os conjuro, 
Que cesen vuestras iras,
Y  no toquéis al muro,
Porque Ia Esposa duerma 
mós seguro.

n i
22.

Entrado se ha la Esposa.
En el ameno huerto deseado, 
Y a su saber reposa,
E l cuello reclinado
Sobre los dulces brazos dei
Amado.

23.
Debajo dei manzano,
A llí conmigo íuiste desposada, 
A llí te dí la mano,
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Y futsUe reparada.
Dondc tu madre fuera 
violada.***

Texto J. 
Esposo:

33 134 >.
La blanca palcmica
AI arca con el ramo se ha
tornado,
Y ya la to rto lica  
AI socio descado
Ed las riberas verdes ba 
hallado.

34 (35).
Sa soledad vivia,
Y en soledad ha puesto 
ya su nido,
Y en soledad la guia 
A solas su querido,
También en soledad de nmor 
horido.

Esposa:
35 (36) .

Cocémonos, Amado,
Y vámonos a ver en tu 
hsrmosura
AI monte o al collado.
Do mana el agua pura; 
Entremos más adentro 
en la espesura.

36 (37).
Y luego a las subidas 
Cavernas de la piedra nos 
Iremos,
Que están bien escondidas,
Y a lii nos entraremos,
Y el rnosto de granadas 
gus taremos.

37 (38).
A lii me m ostrarias 
Aquello que m i alma 
pretendia,
Y luego me darias 
AU1 tu. vida mia,
Aquello que me diste el otro
dia.

38 (39).
E l aspirar dei aire,
E l canto de la dulce filomena, 
E i soto y su donaire,
En la noche serena 
Con Hama que consume y 
no da pena.

39 (40).
Que nadie lo m iraba,
Aminadab tampoco parecia,
Y le cerco sosegaba,
Y la caballeria
A vista de las aguas decendla.

Este Cântico, composto no cárcere, surpreende pela r i
queza de idéias e imagens. D ifere essencialmente das estro
fes da N oite escura e da Chama viva de amor. Lá havia, a 
cada vez, uma simples imagem dominante — a fuga noite 
adentro, ou a brasa incandescente com sua viva  chama —;

253. Aqui termina a inversão das estrofes que se observa na segunda 
redação. Apresentamos ambas as redações para não se perder a impressão 
do poema original. De acordo com os manuscritos mais importantes, de' 
signemos a prim eira redação com a letra B (Barrameda), e a segunda com 
a letra J (Jaén). A relação entre ambos se apresenta do seguinte modo: 

B: MO, 11-14, 15-24. 25-26, 27-28, 29-30. 31-32, 33-39.
J :M 0 .ll, 12-15, 24-33, 16-17, 22-23, 20-21, 18-19, 34-40.

É preciso ler cada uma das redações como um todo e saboresr-lhe a 
coesão para descobrir o sentido da transformação. $e essa transformação é 
oijra do próprio João ou de outra pessoa, é coisa que oSo queremos discutir 
agora, como tampouco o fitemos antes. Faltara-nos para tanto os requisitos 
básicos. Não podemos entretanto, calar a relação (nlima de ambas as 
redações.
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aqui há também um sentido uniform e, do qual ainda fala
remos, mas a mudança de imagens é contínua. Lá notáva
mos calma e sim plicidade, aqui a alm a e a criação acham- 
se em m ovim ento. Não se tra ta  de mera diferença de esti
lo  poético; ela é conseqüência de uma profunda diversidade 
de vivência.

A N oite  e a Chama viva de amor são como um corte 
vertica l da vida m ística, em determinado momento de sua 
evolução: ambas tratam  do tempo em que a alma Já aban
donou toda cria tu ra  e se ocupa exclusivamente com Deus.

Sua relação com as coisas deste mundo tem caráter 
retrospectivo. O Cântico esp iritua l reflete toda a evolução 
m ística —  não só nos comentários, mas também nas estro
fes — e é escrito po r uma alma que se sente tomada de to
dos os encantos da criação visível. Ao prisione iro  da cela 
escura — que é poeta e a rtis ta  criador, sensível ao encanto 
da música — apresenta-se o mundo exterior com imagens 
maravilhosas e sons encantadores. Verdade que ele não 
pára nessas imagens e sons, estes lhe parecem linguagem f i
gurada po r meio da qual ele se pronuncia e m anifesta o que 
se passa no segredo da alma. £  uma linguagem figurada 
m isteriosa. E la contém tantos sentidos que parece impos
sível ao p róprio  Santo encontrar as palavras certas para 
esclarecer tudo quanto o E sp irito  Santo cantava “ com ge
midos inefáveis” . Porque é ao E spírito  Santo que deve
mos essas estrofes: são “ inspirações de amor e conheci
mento secreto” , que o E spírito  de Deus conferiu à alma 
onde fez morada. Coisas dessa natureza nem a p rópria  
alma agraciada sabe descrever ou fazer entender ple
namente. Por essa razão o poeta desiste de antemão de 
esclarecer tudo. E le somente deseja “dar alguns esclareci
mentos gerais” » deixando aos versos “sua largueza, para 
que deles cada um  tire  proveito conforme o modo e o ca
bedal de seu espírito” . Ele acredita que “a sabedoria mís
tica . .. não requer .compreensão m inuciosa para produzir 
na a lm a  efeitos de a m o r e afeição.. Assim o E sp irito , 
que in fund iu  na alma seu amor, ab rirá  à alma que ama o 
caminho para a expressão secreta daquele amor. O Santo 
não deseja im pedir o sopro do E sp írito : por essa razão, 
ele expõe sua p rópria  interpretação sem a im por. Após co
nhecer sua interpretação, sentimo-nos gratos por essa ex~

254. Cântico espiritual; prefácio dirigido a Ana de Jesus, que solicitava 
interpretação dos veno«.
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posição, porque o contraste entre o im pulso poético-m ísti- 
co do Cântico e o estilo completamente diferente da in te r
pretação é aqui mais sensível que na Subida e na Noite. 
Temos aqui o pólo oposto a Chava viva, embora ambos os 
escritos pertençam à mesma fase, quer quanto ao tempo, 
quer quanto às idéias. Não é só, como nos dois tratados 
anteriores, o fa to  de o pensador e mestre se colocar diante 
do poema como diante de um dado objetivo, algo de estra
nho (isto se explica pela distância no tempo: a m aior parte 
das estrofes datam de 1578, escritas em Toledo; a prim eira 
redação das interpretações fo i escrita em 1584, era Grana
da). Além disso tem-se a impressão de que, ao lado da in
tenção principa l, isto  é, de esclarecer a linguagem figurada 
do poema pela interpretação e doutrina, existe um outro 
propósito: além de seus filhos espirituais, para quem ele 
principalm ente escrevia, parece te r em vista outro auditó
rio , menos interessado e menos favorável. Já no que res
peita ao entendimento da Subida e da Noite escura, tivemos 
a impressão de que a apresentação dos lim ites entre a vida 
m ística e a vida ord inária  da graça não fo i plenamente es
pontânea, e sim  que tenha havido certa preocupação o rig i
nada na vigilância da Inquisição e pela suspeita de Ih im in is- 
mo, que pairava sobre tudo quanto se referia  à m ística. 
O Cântico espiritua l paTece ressentir-se, m uito mais, dessa 
preocupação, E a alteração da segunda redação parece con
dicionada essencialmente por essas razões. Essa alteração 
não se lim ito u  à essa interpretação, mas in flu iu  profunda- 
mente na própria  redação do ,

Desejamos, antes de tudo, lem brar quatro fatos que 
aparentemente se relacionam :

a) A segunda redação contém uma estrofe que o rig i- 
naimente não existia — apesar de já  aparecer em 
algumas edições que, no mais, se orientam  pela 
prim eira  redação (mas que provavelmente tenha 
sido copiada de algum m anuscrito que contivesse 
a segunda redação).3”

b) A segunda redação divide o Cântico em três partes 
( I, I I  e n i) .

c) Essa redação apresenta mudança de seqüência nas 
estrofes, o que altera a estrutura orig ina l.

d) Dando continuidade ao Cântico, antes do in íc io  da 
interpretação da prim eira estrofe, essa redação 255

255.
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Cf. Pb. Silvério, Apêndice *0 Cântico

anexa um argumentum, ou seja, uma breve indica
ção do pensamento p rincipa l. Conforme essa in 
dicação, as estrofes tratam  do caminho da alma. 
desde que esta se ponha a serviço de Deus até o 
grau mais a lto de perfeição: a união esp iritua l. Por 
isso não são mencionados os três caminhos que le
vam a esse fim  a via purgativa (dos p rincip ian
tes); a ilum inativa  (dos adiantados, até o noivado 
esp iritua l); e a un itiva  (dos perfeitos, no m atrim ô
nio m ístico). As últim as estrofes cuidam, ainda, do 
estado dos bem-aventurados, para o qual tendem 
os perfeitos.

Ao tema acrescentado, que salienta a divisão em três 
vias, corresponde a divisão posterior do Cântico em três 
partes (de acordo com isso, no in ício  da segunda redação 
— ao ser lembrado o caminho percorrido — fo i intercalada
uma alusão às três v ia s).*”*

A estrofe intercalada (n. 11) exprime o anseio da alma 
pela visão d ire ta  de Deus, pela vida eterna, e prepara outra 
interpretação das estrofes 36 a 39 (35 a 38): na prim eira re
dação, essas estrofes referem-se, sem dúvida, ao estado de 
união m ística; na segunda edição, entretanto, são transfor
madas — por meio de algumas modificações e acréscimos 
de interpretação — em uma descrição antecipada da vida 
eterna. Tudo indica a existência de uma idéia uniform e na 
segunda redação: a de apresentar a evolução m ística da al
ma sob form a trad iciona l e insuspeita e a de lim ita r com 
toda a clareza seu supremo grau — a união m ística — à fase 
de aperfeiçoamento fin a l da alma, na vida eterna. Teremos 
de examinar, ainda, se a mudança de ordem das estrofes 
obedece a essa mesma finalidade. Se a revisão do p rim itivo  
comentário fo i fe ita  no in tu ito  de esclarecer tudo quanto 
pudesse te r aparência suspeita ou ser m al-interpretado. a 
mesma preocupação parece te r presidido a prim eira  reda
ção. No início  da Subida e da Chama viva, o Santo também 
faz a declaração usual de se submeter em tudo ao juízo da 
Ig re ja, além de se apoiar na doutrina da Sagrada E scritu
ra. Mas aqui isso é fe ito  com insistência ainda m aior. Ele 
declara, no fim  do prólogo, que não deseja a firm ar nada 
por s i p róprio , nem apoiado nos elementos de sua experiên-

256. Compare-se a explicação da eslrofe 27(B) com a explicação da 
estrofe 22(1).
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cia ou naquilo que co lig iu  nas experiências de outras almas. 
Pelo contrário , ele pretende confirm ar tudo po r citações 
tiradas da Sagrada E scritura, principalmenfce no que fo r de 
ir.ais d ifíc il entendimento.

De fa to , no Cântico espiritual, as palavras da Sagrada 
E scritura — principalm ente as numerosas citações parale
las do Cântico dos Cânticos — não aparecem com tanta 
espontaneidade quanto na Chama v iva  Dão a impressão 
de ser argumentos destinados a m ostrar que certas expres
sões ousadas fundamentam-se na linguagem da Sagrada Es
c ritu ra  e que foram  usadas nesse mesmo sentido. A fina. 
lídade extrínseca faz compreender, também, a distância en
tre  a poesia e sua interpretação, embora existam ainda ou
tras razões que a justifiquem . Já ficou d ito  que esse poema 
se distingue dos outros — também comentados por escrito 
— pelo número e quantidade de imagens. Os comentários 
parecem um vocabulário dessa linguagem figurada. Isso é 
compreensível pela peculiaridade de m uitas dessas figuras: 
elas não têm  relação orig ina! com o que deveriam exprim ir, 
como é o caso do símbolo no sentido estrito  e próprio  — 
por exemplo: o símbolo da noite ou da chama. Existe al
guma semelhança, em certo sentido, entre a imagem e o 
que tem  de ser representado. Esse fa to , por sua vez, per
m ite um  fundamento objetivo para a relação com os sinais. 
Mas esse fundamento não basta para se compreender fa
cilm ente o sentido das figuras. Sua linguagem tem de ser 
apreendida. Além disso, a escolha de expressões mostra-se 
bem mais a rb itrá ria  que a linguagem verbal natura l — em
bora não tanto quanto a linguagem a rtific ia l ou a de um 
sistema de sinais escolhidos ao acaso. Essa liberdade de 
escolha relativa à vinculação com a realidade tem por con
seqüência que as figuras não são univocas e adm item  várias 
interpretações. E vice-versa, aquilo que elas indicam  pode
rá ser expresso de outro modo, por não serem elas sua ex
pressão necessária. Desta maneira, chegamos ao que se 
chama alegoria E la  corresponde àquela época, sendo ca
racterística da poesia barroca. São João conhecia perfeita- 
ir.ente a arte poética de seus dias e dela fo i adepto. Por 
isso mesmo, era-lhe natural o uso desse recurso e ele o em
prega com maestria em seus poemas. Mas quando na

257. Não podemos definir em que medida ele produziu suas criações 
como artista ou sob influSncía do Espírito Santo. Tal questio voltará a ser 
examinada. . .
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interpretação seguem-se m uitas explicações, dando a uma 
única expressão figurada interpretações completamente d i
ferentes (por exemplo, na segunda estrofe, os pastores 
significam , uma vez, as tendências e as inclinações da alma; 
outra vez, os anjos), ele vai além do que a alegoria requer. 
Dessa maneira fica  prejudicada a impressão geral do poema, 
quebrando-se a unidade, que é d ilu ída em inúm eros por
menores, com realce da estranheza e arbitrariedade das ima
gens. Pode-se indagar: o acúmulo de explicações não obe
deceria à intenção de prevenir interpretações dúbias e peri
gosas? E  provável que o coração do poeta se tenha revol
tado, por vezes, contra o procedimento do intérprete. A a fir
mação de que, com suas interpretações pessoais, ele não 
pretende opor obstáculos ao sopro do E spírito  Santo na al
ma do le ito r pode ser considerada um  convite a nos orien
ta r, principalraente, pelo próprio  poema,

b) A idéia d ire triz , segundo João da Cruz

Lido despreocupadamente em sua prim eira  redação, o 
Cântico dá-nos idéia de ser expressão fie l do caminho m ísti
co em sua totalidade. Sublinhamos a palavra m ístico, por
que o p róprio  Santo diz, no já  mencionado retrospecto, ao 
in te rp re ta r a estrofe 27(22), que as prim eiras cinco estrofes 
são dedicadas ao in ício  da vida esp iritua l, isto é, ao tempo 
em que a alma pratica a meditação e a m ortificação. So
mente na sexta estrofe, introduzida na segunda redação, 
começa a ser apresentada a vida contem plativa. Mas pela 
exclamação ansiosa que in ic ia  o Cântico — "Onde é que te 
escondeste?”  — já  percebemos que se tra ta  da queixa da 
alm a fe rida  pelo amor divino no mais fundo do coração.

E la conhece o Senhor não só de "o u v ir dizer” , mas já  
o encontrou pessoalmente, tendo-lhe experimentado o toque 
no íntim o da alma. Sua dor é a das amantes que experi
mentaram a doce presença do Amado e agora se vêem p r i
vadas dessa presença. E le  as deixou em  gemidos, porque 
a ausência do Amado "causa na oração das amantes conti
nuo gem er... principalm ente quando chegaram a experi
m entar alguma doce e saborosa comunicação do Esposo 
que, ausentando-se, as deixou de repente, áridas e solitá
rias.”  2SS Não seria porventura o caso de se pensar em gra
ças m ísticas, quando o Santo fala em "ardentes toques de
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amor que como setas de fogo, íerem e transpassam a alma, 
deixando-a toda inflam ada em fogo de amor?”  Tão in fla i 
zoada fica  a vontade que parece à alma “ que se está consu
m indo naquela chama, a qual a faz sa ir de si mesma e re- 
novar-se inte iram ente. . .  como a fênix que, sendo queimada, 
torna a renascer’*.5se Nessa descrição, reconhecemos a união 
de am or que, de acordo com santa Teresa e nosso Pai são 
João, preparam  o noivado e o m atrim ônio m ísticos. É para 
a alma um  estado totalm ente novo, que ela mesma ainda 
não compreende. Ela procura o Amado ausente por meio 
da contemplação das criaturas, mas não encontra nisso qual
quer satisfação. Há, pois, clara diferença em relação aos 
principiantes na vida esp iritua l que se comprazem nas prá
ticas usuais de piedade porque ainda não entraram  na noite 
da contemplação. Uma vez tocada intim am ente por Deus, 
a alma já  não encontra repouso em coisa alguma que não 
seja Deus. “Para os feridos de amor, não pode haver re
médio que não provenha daquele que íe ríu !’* Por essa ra
zão, a alm a ferida sai à procura do Amado e clama por 
ele. " . . .  S a ir... s ig n ific a ... deixar todas as co isas... e 
afastar-se de si mesma, pelo esquecimento de si, praticado 
por amor a D eus.. . ” "■ A alma não pode fazer outra coisa 
a não ser amar a Deus e ansiosamente deseja vê-lo. A esse 
desejo o Senhor não pode re s is tir por m uito tempo: o amor 
por ele suscitado leva-o a inéditas demonstrações amoro
sas: ele aparece de repente, elevando a alma a si, em vôo 
ráp ido .M1

Essa descrição do noivado espiritua l — com suas ter
ríveis suspensões tem porárias das condições naturais de 
existência — corresponde exatamente ao que encontramos 
descrito na 6.* morada do Castelo in te rio r de santa Teresa. 
A natureza fraca receia sucum bir e prorrom pe em exclama
ções, dizendo: "Aparta-os, meu Amado” (is to  é, afasta os 
olhares tão desejados). Esse pedido, entretanto, não deve 
ser levado a sério. A alma espera, sempre mais, ser libe rta 
da dos laços que a prendem a esta vida, para poder supor
ta r proxim idade tão fe liz .

Mas ainda não chegou o momento. O "vuelvete paloma”  
(solta , pomba) a reconduz à vida terrestre. E la deve con-

259. Idem, ibidem, verso 4.
260. Idem, ibidem, verso 5.
261. Idem, ibidem, estrofe 12.
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tentar-se por ora com o que lhe possa ser concedido aqui; 
e isto  já  é bastante. Começam os gracejos de am or entre 
o Amante d ivino  e a alma amada. E la não m ais necessita 
do interm édio das criaturas para encontrar o caminho para 
o Amado. Ele a v is ita  repetidas vezes e lhe revela, mais e 
mais, sua beleza. Todos os encantos das cria turas servem 
à alma para cantar os louvores da beleza divina. Junto ao 
d ivino Esposo, ela é cumulada de dons, form osura e força 
maravilhosa: é im ersa em amor e paz. A alma vive a vida 
de Deus e por isso se compraz no fogo de am or com que 
ele inflam a as outras almas. Ela será introduzida "no inte
rio r da adega” , is to  é, no mais escondido santuário de amor,'I onde o p róprio  Deus se lhe comunica e a transform a em si.

|  Inteiram ente tomada pela surpreendente felicidade dessa ví- 
i  da nova e d ivina, a alma se esquecerá de tudo quanto é deste 

mundo; desaparecem todos os desejos terrenos. E assim 
como o Amado lhe dedica toda a ternura, assim também 
a alma se lhe entrega: vive somente para ele e m orre para 
o mundo. Nessa união de amor, desabrocham todas as v ir
tudes e a alma reconhece, cheia de felicidade, as belezas 
celestes com que se vê ornada, pois sabe que toda essa r i
queza é fru to  exclusivo da graça divina e não a deseja usar 
senão para alegrar seu Doador. Toda a inquietação deve 
ser afugentada na fe liz  vida amorosa, e o Senhor mesmo 
se incumbe de fazer desaparecer tudo quanto possa impe
d ir a união de fin itiva . Desse modo, ele pode introduzi-la  
no horto desejado, onde ela poderá permanecer com ele em 
perfe ita paz.

Nessa profunda solidão, ele a introduz nos m istérios 
ocultos de sua sabedoria, fazendo-a inflam ar-se em amor. 
C riatura alguma vislum brará sequer algo do que Deus tem 
preparado para a alma que ele escolheu para si.

Julgamos pois, que embora em rápida síntese, apre
endemos a e s tru tu ra  prim tíva  do Cântico, a saber: a de 
uma subida gradual na união de am or; ou a de uma absor
ção sempre mais profunda, em que se sucedem: prim eiro  
um rápido encontro; em seguida — após ansiosa e ator
mentada busca — um arrebatamento com íntim a união, a 
qual é como um  tempo de preparação para a união defin i
tiva  que se consuma na paz im perturbável do m atrim ônio. 
Não se pode propriam ente fa la r em uma divisão em três 
vias ou estados, is to  é, purificação, ilum inação e união. T ra
ta-se, antes, de três efeitos, que se acham unidos na vida
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da graça 6 no caminho da vida m ística ,ÍIS embora nos diver
sos graus prevaleça um  ou outro.

De acordo com o Cântico espiritual, a união aparece no 
in ício  e no fim  e domina o todo. Fala-se m uito  em p u rifi
cação na passagem do noivado ao matrimônio. A ilum ina
ção acompanha a união. Na ordem das estrofes da prim ei
ra redação, a passagem começa bem cedo. A união mais 
intensa já  é atingida na estrofe 15(24). Distingue-se, po
rém, do m atrim ônio, pelo fa to  de que ainda há inquietações 
que devem desaparecer para que a união possa tomar-se 
defin itiva . A reform ulação da ordem  das estrofes da se
gunda redação realça mais a fron te ira  entre um e outro. 
O afastamento de toda a inquietação aparece antes, seguin- 
do-se-Ihe a descrição da união completa, cujo início  ocorre 
na entrada do horto desejado (estrofe 22). Nesse ponto, a 
segunda redação apresenta decidida vantagem, que com
pensa a fa lha estética da 15.* estrofe — aquela que fa la  do 
encanto da noite e é seguida abruptamente pela estrofe alu
siva às “ raposas na vinha” . Ä bem compreensível que na 
prim eira redação a ordem das estrofes não possa ser consi
derada a mais conveniente: é que as estrofes não foram  
criadas todas de uma vez; mesmo aquilo que data da prisão 
do Santo fo i form ado pouco a pouco, de acordo com as 
experiências interiores. Já se mencionou a existência de tes
temunhas divergentes no tocante à possibilidade ou não de 
a redação dos poemas te r ocorrido no cárcere ou depois da 
fuga. É provável que tenham sido escritos na prisão. Não 
se exclui, entretanto, que o p risione iro  tenha guardado seus 
cânticos de cor, por m uito tempo, até conseguir m aterial 
para fixá-los por escrito. Antes disso, há de te r recordado 
e cantado uma ou outra das estrofes, de acordo com seu 
pendor pessoal. Logo que pôde, fixou-as por escrito, sem 
dar m uita atenção à seqüência, ao contrário  do que acon
teceu na ú ltim a  redação. Por todas essas razões, parece in
dicado seguir a segunda redação ao in te rp re ta r as idéias 
e form as estéticas do conjunto. " *  Tampouco podemos per
der de vista o que fo i d ito  quanto ao tema orientador da 
segunda redação, embora fazendo prevalecer a interpreta
ção orig ina l das estrofes.

262. Isso também corresponde à btcnçlo do Areopagita, a quem ae 
atribui essa divisão ternária.

263. Por em  razão serio citados os números correspondentes & ordem 
das estrofes na segunda redaçlo. A  numeração da primeira redação £ cita
da entre parênteses, ao contrário do que observamos até agora.
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c) A figu ra  predominante e sua im portância no conteú- 
do do Cântico

Por meio do panorama anterior, quisemos chamar a 
atenção para o sentido gera l: a riqueza de porm enor«?; m al 
pode ser tocada apenas com algumas alusões. Querendo-se 
tentar, será preciso penetrar a compreensão da linguagem 
figurada do poema. Para tanto, vale-nos o glossário deixa
do pelo autor, embora não nos seja necessário acompanhá- 
-lo rigorosamente.

O m otivo p rinc ipa l do Cântico é constituído pela ten
são da alma entre a ausência dolorosa e o encontro fe liz. 
Esse m otivo fo i expresso por uma figu ra  que dom ina o 
todo, apesar da riqueza de imagens subordinadas: é a figu
ra da esposa que anseia pelo Amado, que sai a procurá-lo 
e que, cheia de felicidade, por fim  o encontra. Nisso não há 
novidade: já  no Cântico da noite  a esposa deixara a casa 
para procurar o Amado, e também na Chama viva ela se 
dirige ao Esposo. Mas lá a atitude da esposa não ocupa o 
ponto focal: é como que o segundo plano em que o mais 
se desenrola. Aqui, essa atitude assume im portância cen
tra l: é em tom o dela que tudo g ira . A imagem não é de 
natureza alegórica. Quando se dá à alma o nome de “ espo
sa de Deus", faz-se referência a algo de mais profundo que 
a mera relação de semelhança entre duas coisas, relação 
esta que p e rm itiria  designar uma pela outra. Aqui existe, 
entre a figura  e a realidade, uma identidade ta l que m al se 
pode fa la r em dualidade Esta é a característica da relação 
sim bólica, no sentido mais estrito  do term o. A relação da 
alma com Deus —■ encarada como finalidade que ele desde 
toda a eternidade lhe reservara, ao c ria r a alma — não pode 
ser m elhor designada do que pela união nupcial. Ao contrá
rio : aquilo que se denomina união nupcial não alcança rea
lização tão perfe ita quanto a união amorosa de Deus com 
a alma. Entendido isso, ocorrerá a inversão de papéis en
tre  a figura  e a realidade: é o estado de esposa de Deus que 
passa a se r entendido como o autêntico estado nupcial — o 
modelo do qual as relações nupciais humanas aparecem co
mo esboço — ta l como a paternidade de Deus é modelo de 
toda paternidade na terra. Baseada no modelo é que a 
união nupcial humana ganha força representativa, como ex
pressão sim bólica da relação d ivina: diante deste seu papel 
p rim ord ia l, passam a segundo plano os elementos humanos 
inerentes ao mesmo símbolo. A realidade do m atrim ônio
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serve de expressão a um segredo d ivino: eis o supremo 
sentido de sua existência.1*4

d) O símbolo da esposa e as diversas imagens
Indagasse, pois, qual a relação entre a fig u ra  do prota. 

gonista — o sím bolo da esposa — e as várias representa
ções alegóricas. Para responder, devemos suscitar outra 
pergunta, já  form ulada anteriorm ente: essas imagens de
vem ser consideradas criações poéticas espontâneas ou ca
be-lhes a im portância de inspirações do E sp írito  Santo?

Essa pergunta fo i d irig ida  a são João da Cruz pela irm ã 
Madalena do E sp irito  Santo. Em sua relação de testemu
nho, ela escreve que são João deixou no m osteiro de Beas 
o caderno de poesias do tempo da prisão e que ela recebeu 
ordem de extra ir-lhe algumas cópias. Um dia perguntou ao 
poeta se fo ra  Deus quem lhe inspirara aquelas palavras tão 
significativas e de conotações tão belas. E le respondeu: 
“M inha filh a , às vezes era Deus quem mas dava; outras 
vezes, eu mesmo as procurava".

Conclusão semelhante pode ser alcançada po r meio da 
p róp ria  obra: lê-se no prefácio que as estrofes foram  inspi
radas pelo Espírito de amor e que por isso mesmo é impos
sível encontrar as palavras certas para sua interpretação, 
isso, por certo, é uma alusão à dificuldade de explicação 
posterior. A expressão poética e o conteúdo do poema fo
ram recebidos do E spírito  Santo; logo em seguida, dá-se 
a entender que nem a própria  expressão pode traduzir o 
que o E sp írito  de Deus faz a alma sentir e entender intim a
mente: ela se serve de figuras e comparações, a fim  de dar 
uma noção do que nela se passa. Por isso, pode-se d istin 
gu ir na experiência do m ístico algo que pertence à esfera 
do que é puramente espiritua l e in te rio r, e que é diferente 
de sua expressão verbal. Essa plenitude do E sp írito , in fe i- 
ramente abstrata e sobrenatural, nunca se prestará à com
pleta expressão verbal. A procura de figuras e compara
ções pode ser entendida como busca, pelo p róprio  autor, de 
expressões condizentes. Pode ser também que se tra te  de 
assim ilação daquilo que o E sp irito  de Deus lhe propõe.

O fato de são João recorrer a figuras da Sagrada Es
critu ra , às vezes tão estranhas e sujeitas a mal-entendidos, 
perm ite supor auxílio sobrenatural também na expressão 
verbal. O conceito dc inspiração não sign ifica  que, além de 264

264. Cf. E f 5.2*.

194

tudo quanto os autores sagrados dizem, devam ser a trib u í
das à inspiração divina, também, todas as figuras e pala
vras. Entretanto, em m uitos casos é evidente que a palavra 
externa também deve ser tomada no sentido lite ra l como 
palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o p róp rio  João 
da Cruz, segundo afírmaçãc dele mesmo. E ainda quando 
era ele que procurava a expressão condizente, não o fazia, 
por certo, sem auxílio do E spírito  Santo. A vivacidade de 
sua imaginação artística, aumentada pela separação forçada 
de tudo quanto pudesse satisfazer os sentidos exteriores, há 
de te r evocado em sua alma numerosas imagens de vivo 
colorido.

Quanto à correspondência entre as imagens e aquilo 
que ele interiorm ente experimentava, é coisa que não pode 
ser atribuída a sua força im aginativa, nem é fru to  de inter., 
pretação a rb itrá ria . Pelo contrário , ela encontra nas im a
gens a procurada expressão do indizível; o E sp írito  Santo 
lhe* abre a compreensão espiritua l da riqueza de imagens 
sensíveis, guiando-o na escolha. É assim que se explicam  a 
unidade do todo e o caráter convincente das imagens. Não 
que isso valha em todos os casos. Algumas são escolhidas 
com engenho natural, e até mesmo rebuscadas, no sentido 
mais estrito  do term o. O que vale quanto às imagens se dá 
com m aior freqüência ainda no tocante às interpretações 
subseqüentes.

O mundo em que o Cântico nos introduz é o mundo 
que se apresenta à alma cheia de saudade e amor. E la sai 
unicamente para procurar o Amado. Em todas as ocasiões, 
ela se esforça por lhe descobrir algum vestígio; tudo a faz 
lem brar-se dele; tudo só tem va lor na medida em que lhe 
traz notícias dele ou as leva para ele, Como o cervo que 
aparece rapidamente no lim ia r da mata e desaparece ainda 
mais rapidamente quando é visto  pelo o lhar humano; fo i 
assim que o Senhor agiu nos prim eiros encontros. Ele se 
m ostrou à alma e desapareceu antes que esta pudesse retê- 
-lo . A fonte crista lina  que refaz a alm a peregrina é a Fé, 
a qual m in istra  verdade pura e liv re  de qualquer alteração 
enganosa. De ta l fonte jo rra  “ a água que mana para a vida 
eterna’'. 89* Ansiosa, a alma se inclina sobre ela na esperan
ça de aí ver refletidos os olhares do Amado. Os olhos do 
Amado são raios divinos que a tocaram  no ín tim o, que a 
ilum inaram  e inflam aram . E la se sente sempre sob seu
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olhar, tão Intim am ente este lhe ficou gravado em seu âma
go. Tudo isso é o que decorre do contexto global do poema. 
Quando, porém , a interpretação esclarece que os semblan
tes significam  os artigos da Fé que encobrem as verdades 
divinas (os raios), e as representam de modo im perfeito; 
ainda, quando se diz que esses semblantes são *•*
porque o ouro puro da verdade, oferecido pela Fé, está re
coberto de prata, devemos declarar que não podemos acom
panhar essa perspectiva, nem descobrir-lhe o nexo com o 
símbolo dom inante. Temos diante de nós um tipo  de in te r
pretação puramente dialético e a rtific ia l, que com base na 
autoridade do poeta e intérprete, pode ser aceito, mas que 
pode também ser rejeitado.

Chega o momento em que afinal se realiza aquilo que 
era tão esperado e almejado: de repente, inesperadamente, 
a alma peregrina encontra o olhar dos divinos olhos. Os de
sejos ardentes da alma acabaram por mover o Amado a v i
sitá-la “ casta, delicada e amorosamente, e com grande fo r
ça de amor” .* ”  Ele reapareceu como o cervo: no cume 
do outeiro, isto  é , nas culmínâncias da contemplação. Ele 
apenas se deixa entrever, “por alto que sejam os conheci
mentos de Deus que à alma são concedidos nesta vida, to
dos são como vislum bres m uito fu rtivos” . E  além disso, 
ele está fe rido  “porque, nos enamorados, a fe rida  de um 
atinge a ambos, e os dois têm os mesmos sentimentos” . 
O sopro do seu vôo lhe causa delícia, ele a chama de pomba, 
porque ela ergue vôo alto e lige iro  para a contemplação, 
e porque é de coração simples e inflam ada de am or. O so
pro de seu vôo é o espírito de amor que ela exala nessa alta 
contemplação e conhecimento de Detis, ta l como o Pai e o 
F ilho exalam o E spírito  Santo. Por t)óo deve ser entendido 
o conhecimento infuso de Deus, e por sopro do vôo deve-se 
entender o amor que daí surge. É o amor que a tra i e re- 
conforta o Esposo como fonte de água fresca. “ Assim como 
o vento refresca e refrigera quem está fatigado pelo calor, 
assim esse sopro de amor refrigera e deleita a quem arde 
com o fogo de a m o r... Porque no amante o am or é chama 
que arde com tendência de arder ainda m ais.”  É o amor 
da esposa que acende esta chama, e assim a tom a brisa 
refrescante. ***

266. Cântico espiritual, explicação da estrofe 12(11), verso 2.
267. Idem, ibidem, estrofe 13.
268. Idem, ibidem, estrofe 13 (ãhimo verso).
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Desde que a alma passa a gozar da presença do Amado 
term inam  seus saudosos clamores; ela começa a cantar as 
m aravilhas que experimenta na união com ele. Porque no 
vôo espiritua l realiza-se, como já  vimos, o noivado com o 
F ilho de Deus. Nesse estágio, “Deus presenteou a alma com 
maravilhosas ilum inações sobre a sua divindade; embele- 
zando-a com grandeza e majestade; enriquecendo-a com 
dons e virtudes; vestindo-a de conhecimento e de g ló ria ; ta l 
como uma noiva no dia do seu casamento” . A alma entra 
“num estado de paz, delícia e doçura de am or” e não faz 
outra coisa senão “ contar e cantar as grandezas de seu Ama
do” . Nos êxtases de amor, ela experimenta o que são Fran
cisco procurava exprim ir com as palavras “ Meu Deus e meu 
tudo!”  Na verdade, Deus é tudo para a alma; nele se con
centra o bem de todos os espíritos, e a alma encontra nas 
criaturas imagens de suas perfeições: cada uma dessas per- 
feições maravilhosas e todas elas juntas são o p róprio  Deus.

^Nesse êxtase, “por se un ir a Deus, a alma terá  a impres
são de que todas as coisas são Deus” , como o evangelista ao 
dizer: “ O que fo i fe ito  nele era a vida” .*70 Is to  não quer 
dizer que a alma veja as criaturas em Deus “ como se vêem 
as coisas na luz; mas quer dizer somente que ela tem, em 
virtude da posse de Deus, a impressão de que todas as coi
sas são Deus” . Nem se trata de visão pura e clara de 
Deus; é, isto  sim , “uma ferte  e abundante comunicação” 
e, mesmo assim, "um  mero vislum bre do que ele é em 
s r \Bf' Por meio desses fracos vislum bres é que são reve
ladas à alma as perfeições das criaturas.

As montanhas com suas alturas imponentes e a ameni- 
dade de suas flores perfumadas insinuam  algo da sublim i
dade e beleza do Amado. A alma descansa reconfortada, 
como num vale so litá rio , ameno e fresco, em meio aos arvo
redos. Pelo conhecimento de Deus, abre-se-lhe um mundo 
novo e m aravilhoso, ta l como acontece com o navegante, ao 
descortinar terras e ilhas longinquas. Como o rio  que trans
borda e tudo inunda, enchendo todas as profundezas e aba
fando com seu ruído qualcuer som, “ assim a alma é as
saltada e surpreendida pelo fluxo do Espírito de D eus... 
de modo que lhe parece que as águas de todos os rios do 
mundo se abatem sobre ela” . E nem por ser coisa de tanto 
vigor lbe causa torm ento, porque esses rios são “ rios de

269. Idem, ibidem, nota prévia à explicação da estrofe 14(13).
270. Jo 1,4.
271. Idem, ibidem, nota 63,
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pá* je assim .., a deixam repleta de paz e g ló ria ". O trans- 
bordamento enche com suas águas as profundezas da hu
m ildade da alma e o vazio de seus desejos, e no ruído pau
sado pelos rios ela percebe "uma voz espiritua l, superior a 
qualquer voz ou som .. .  a qual emudece todas as outras 
vozes e, com seu som, excede a todos os sons do mundo. 
Ê uma voz in te rio r de incalculável sonoridade que enche 
a alma de força e vigor, ta l como sucedeu no momento da 
descida do E sp irito  Santo sobre os apóstolos. O estrondo 
ouvido pelos habitantes de Jerusalém fo i somente um indí
cio do que os apóstolos interiorm ente receberam. Apesar 
de sua força, essa voz esp iritua l é agradável de ouvir. São 
João a ouviu como "ru ído  das grandes águas e ribom bar de 
potente trovão” , e ao mesmo tempo como “músicos tocan
do suas c íta ras".572

Como a brisa que sopra delicadamente as faces: eis a 
impressão exata que se tem do modo pelo qual as virtudes 
e graças do Amado são infundidas na alma: “Conhecimento 
elevadíssimo e saborosíssimo de Deus e de suas perfeições, 
infundidas na inteligência pelo toque dessas virtudes de Deus 
na substância da a lm a ...”

Assim como se experimenta o toque do ar pelo tato. e 
o silvo do ar pela audição, assim também se experimenta 
e desfruta o toque das perfeições do Amado com o tato da 
alma, que está em sua substância “ (po r meio da vontade): 
e o entendimento de tais virtudes se percebe pelo ouvido da 
alma, que é a inteligência” . Tal comunicação é imensamen- 
te agradável e benéfica " . . .  Como o silvo causado pelo ar 
entra livrem ente no ouvido, assim esse entendimento su ti
lissim o e delicado penetra, com adm irável prazer e deleite, 
o íntim o da substância da alma, sendo um deleite m uito 
superior a todos os demais. A razão é que é dada à alma 
uma substância inte lig ive l despojada de acidentes e ima
gens. .. Esse d iv ino .s ilvo  que entra pelo ouvido da alma 
não somente é substância inte lig ível, mas também mani
festação de verdades da Divindade e revelação dos seus se
gredos d iv in o s... O rdinariam ente, nas ocasiões em que le- 
mos nos Escrituras divinas alguma comunicação de Deus. . .  
da qual se diz que entrou pelo ouvido, verifica-se que há 
manifestação destas verdades puras na razão. . .  São reve
lações ou visões puramente espirituais, dadas à alma sem 
colaboração ou axilio  dos sentidos, e assim aquilo que se 272

272. Cf. Ap 14,2. Ver explicação da estrofe 14, verso 4.
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diz te r sido anunciado por Deus pelo ouvido é coisa m ulto  
sublime e segura” .

Pode-se conjeturar que era assim que nosso santo Pai 
Elias viu a Deus no "m urm úrio de uma brisa lig e ira ” 1T* e 
também são Paulo, quando “ouviu palavras inefáveis que 
não é perm itido a um homem repe tir” . m  Porque "ouvir 
com a alma é ouvir com a inteligência” . Por certo, não se 
tra ta  da visão clara e perfeita de Deus, como na g lória , mas 
de um "clarão nas trevas” . 373

Ao receber ta is conhecimentos obscuros e insondáveis, 
gozando de um sossego reparador, a alma, reclinada sobre 
o peito do Amado, compara-o à noite sossegada. Mas essa 
noite já  está clareada pelo ra ia r da manhã, porque consiste 
em "sossego e quietude na luz divina, e num novo conheci
mento de Deus, no qual o espírito está suavísslmamente quie
to ... Esse espírito  quieto e sossegado em Deus é levan
tado das trevas do conhecimento natural para a luz m atina l; 
que é o conhecimento sobrenatural de Deus. . .  Tal como a 
noite quase ao ra ia r da aurora, que não é noite completa, 
nem pleno dia, e s im . . .  claro-escuro". *Te

Na calma e no silêncio dessa noite ilum inada, "é dado 
à alma ver a adm irável harmonia da Ordem da divina Sa
bedoria nas diferenças de todas as suas criaturas e obras. 
Todas e cada uma delas estão dotadas de certa ressonância 
de Deus, com o que cada uma à sua m aneira proclam a o que 
nelas há de d ivino, de sorte que isso parece à alm a uma 
elevadíssima harm onia m usical, que sobrepuja todos os con
certos e melodias do mundo” . Mas a música é silenciosa 
porque esse conhecimento sossegado e quieto se comunica 
sem ruído de palavras, "e assim, nele se desfruta da suavi
dade da música e da quietude do silêncio” . Essa música 
de amena sonoridade é ouvida somente na solidão e sepa
ração de todas as coisas exteriores: eis porque também a 
solidão é  chamada sonora.177

A contemplação de Deus é considerada alim ento dos 
anjos e santos: também é assim que a alma se refaz numa 
ceia, pelo conhecimento reconfortante da noite sossegada. 
A alma toma a ceia com a impressão de que todas as penas 
e sofrim entos do dia passaram. O Amado "ceará com

273. IRjj 19,12.
274. 2Cor 12,4.
273. Dlonísio Areopagita, M ystica teológica, c. I.
276. Explicação da estrofe 15(14), verso 1.
277. Idem, ibidem, veno 3.
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ela” ; íT* ele a fará partic ipar do gozo de todos os seus bens 
e, em sua generosidade, fá-la-á arder em novo am or.

Ornada pelas virtudes que a exuberante m isericórdia 
de Deus lhe fornece, parece à esposa que seu p róp rio  inte- 
r io r se assemelha a um ja rd im  cheio de flores aromáticas 
ou a uma vinha em flo r. E la sente no coração a presença do 
Amado, como a repousar em seu le ito , e deseja entregar-se 
a ele com toda a riqueza das flores, a fim  de prestar-lhe a 
suprema homenagem, de alegrá-lo e de afastar toda e qual
quer perturbação. Mas os prazeres sensuais que se haviam 
m antido calmos como raposas a fingir-se adormecidas, saem 
com ím peto, estimulados pelos maus espíritos para destru ir 
o reino flo rid o  da alma. Satanás ‘"prefere sub tra ir a esta 
alma uma só m igalha desta sua riqueza e de seu deleite glo
rioso, a fazer com que numerosas outras almas caiam em 
m ultos e graves pecados; porque as outras almas pouco ou 
nada têm a perder, ao passo que esta possui m uito, porque 
o que adquiriu  é grande e precioso” . m

Assim os espíritos maus instigam  os desejos, para pro
vocar confusão na alma. Entretanto, se não conseguirem 
seus in tu ito s , atacarão a alma com dores físicas e com g ri
tos. O sofrim ento chega a tornar-se insuportável quando 
atorm entam  a alma com fantasias e angústias. "Nessa oca
sião, eles podem m uito bem fazer isso, se lhes fo r dada li
cença, porque, como a alma, para este exercício esp iritua l, 
deixa o espírito bem despojado, o demônio pode apresen
tar-se a ela com facilidade, porque ele é um  espírito. Ou
tras vezes, ele investe com outros h o rro re s ... no período 
em que Deus começa a re tirá -la  um pouco da casa dos sen
tidos para que e n tre ... no ja rd im  do Esposo; é que o 
demônio sabe que, tendo entrado naquele recolhim ento, a 
alma fica  tão amparada, que por mais que ele se esforce 
não poderá lhe causar dano. E m uitas vezes, quando ele 
tenta derrubá-la, a alma costuma recolher-se às pressas no 
profundo esconderijo de seu in te rio r, onde encontra gran
de deleite e amparo. Assim fazendo, os terrores que suporta 
ficam  tão distantes e tão fora  dela, que não só não a ate
m orizam , mas lhe causam gozo e alegria! Contudo, se se 
sen tir inquietada pedirá aos anjos “ que cacem as raposas” , 
porque eles têm a tarefa de afugentar os maus espíritos.

27«. Cf- Ap 3,2.
279. Explicação à estrofe 16(15), acrescida à 2.* versão.
280. Tdem, ibidem, veram 1 e 2.
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II

Afastados todos os que a prejudicam , a alma ju n to  ao 
* Amado poderá gozar das flores de virtudes que desabrocham 
ií sob seu olhar, exalando perfumes. E la as reúne em rama

lhete: "Cada uma delas e todas ju n ta s ... a alma oferece 
ao Amado, com grande ternura de amor e suavidade” . Para 
tanto, ela necessita de seu auxilio ; sem ele não conseguirá 
com pletar o ramalhete. Será form ado um ram alhete bem- 
-ordenado, à maneira de uma pinha, cujas partes são todas 
entrosadas e unidas: assim também a perfeição da alma se 
apresenta como um  todo bem-acabado, que abrange uma m ul
tidão de virtudes bem-ordenadas. Ein quanto a alm a está fo r
mando esse ramalhete, pelo exercício das virtudes, nenhum 
inim igo há de mostrar-se na colina, quer d i2er, não poderão 
aparecer lembranças ou conhecimentos particulares nas fa
culdades da alma, para que não haja nada que a possa afas
ta r de sua permanência amorosa em Deus.

Há ainda outra inquietação que pode tu rva r sua fe lic i
dade. No tempo do noivado, o Amado ainda não está deíi- 
nítivam ente unido à alma. Como seu amor é grande e inten
so, ela há de experim entar grande dor quando ele se afastar. 
Por isso, ela teme a seca e o fr io  que matam as flores todas, 
e recorre à oração e às práticas espirituais, a fim  de dom i
nar a aridez da alma. Mas no supremo grau de vida esp iri
tual que ela atingiu todas as comunicações espiritua is são 
tão intim as que não podem ser alcançadas por qualquer 
atividade de suas próprias forças. E por isso que ela cha
ma em seu auxilio  o vento quente e úm ido, que faz as flo 
res desabrocharem e espalharem seu perfume, ou seja, o 
E sp írito  Santo “ que desperta os amores” . Quando o Espí
rito  Santo se apodera da alma, "ínflam a-a toda, deleifca-a, 
v iv ifica  e deleita a vontade e suscita os desejos... de am or 
a Deus” . E la pede ao vento que sopre pelo ja rd im  e não no 
ja rd im . "É  grande a diferença que há entre Deus aspirar 
na alma e aspirar pela alma, porque aspirar na alma é in 
fund ir-lhe  graças, dons e virtudes, e aspirar pela alma signi
fica Deus dar toque « -movimento às virtudes e perfeições 
que ela já  recebeu, assim renovando-as e movendo-as, de 
form a que exalem para a alma fragrància e suavidade adm i
ráveis; é como quando se agitam substâncias arom áticas, as 
quais, movidas, produzem delicioso perfum e, que a n te s .,, 
não se percebia.. . ”  Desse modo, a alma nem sempre tem 
o efetivo sentimento e prazer de suas virtudes: elas se as
semelham1 nesta vida às flores em botão ou a perfumes 
tampados. Às vezes, porém, quando sopra pelo ja rd im  da 
alma, o Espírito divino faz desabrochar todos os botões das
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virtudes e destampa os perfumes dos dons, perfeições e ri
quezas da alma, "manifestando-lhe seu tesouro e riqueza in
te rio r, ele revela toda a form osura da alma” . Os perfumes 
das flores de virtudes, às vezes, se espalham na alma com 
tanta efusão que ela parece inteiram ente envolta em delicia 
e mergulhada em esplendor inestim ável. Também costu
mam "derramar-se tanto para fora, que os reconhecem aque
les que sabem percebê-los; então lhes parece que a alma é 
um delicioso ja rd im  cheio de deleites e riquezas de Deus” .

"Não só quando essas flores estão desabrochadas. . .  
mas ordinariam ente essas santas almas trazem em si um 
m isterioso não sei quê de grandeza e dignidade, que inspi
ra  reverência e respeito aos .demais.. No sopro do Es
p írito  Santo, o F ilho  de Deus se comunica à alma de modo 
sublim e. É ele principalm ente quem se alegra com sua 
ornamentação de flores todas desabrochadas e impregnadas 
de perfume. Por sua vez, tudo o que a alma deseja é agra
dá-lo. Foi ele quem a alim entou e transform ou em si, e 
ela "está preparada, agraciada e atraente com aquelas flo 
res de virtudes, dons e p e rfe ições...”  Os amantes gozam 
juntos de seu sabor e doçura, "porque esta é a índole do 
Esposo: unir-se com a alma entre a fragrância dessas flo 
res” . ” '

Em meio a ta l felicidade, a alma sofre por não te r ain
da conseguido perfe ito  dom ínio sobre as forças inferiores; 
nas tendências ainda há revoltas pre jud icia is à vida da gra
ça. A alma se d irige a esses movimentos, solicitando-lhes 
não ultrapassem seus lim ites. Denomina-os ninfas, porque 
pretendem seduzir a vontade com im portunas lisonjas. 
O nome Judéia é dado à parte sensitiva da alma, fraca, sen
sual e cega, como o povo juda ico .3** Enquanto as roseiras 
das faculdades superiores produzem flores de virtudes e 
exalam o perfum e de âmbar do E spírito  Santo, as ninfas 
devem permanecer no á trio  ou arredores dos sentidos in te r
nos, e não podem tocar a soleira in te rio r, isto  é, os p rim e i
ros movimentos da parte superior da a lm a.” * Nesse pon
to, não só a interpretação, mas a p rópria  estrofe, bastante 
influenciada pelo gosto da época, parecem m uito  a rtific ia is . 
A estrofe seguinte se enquadra perfeitam ente no conjunto 
do poema, A alma deseja ver a Deus face a face. E la o 281 282 283

281. ld«m. ibidem, estrofe 17(26).
282. Idem, ibidem, estrofe 18(31).
283. Idem, ibidem, estrofe 19.
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encontrou eni seu in te rio r, onde com ele quer fic a r escondi
da. Enquanto ele lhe revela, no esconderijo secreto do co
ração, as grandezas de sua divindade, nada poderá transpa
recer no exterior, a fim  de que não surja  inquietação exter
na. A alma está ciente de que a fraqueza de sua natureza 
sensível sucum biria ante a sublim idade do que se passa nas 
montanhas, e assim o espirito fica ria  impedido de contem
p la r a face de Deus. E la deseja estar inteíram ente liv re  do 
peso do corpo para experimentar no íntim o o toque da es
sência de Deus e alegrar-se com o m aravilhoso adorno que 
lhe fo i concedido por ele: um conhecimento da Divindade 
m uíto superior ao alcance das vias convencionais de conhe
cim ento.

O Esposo também deseja o m atrim ônio. E le quer con
fe rir à esposa uma extraordinária fortaleza de alma, pure
za. amor, para que ela possa suportar o fo rte  e ín tim o abra
ço de Deus. Ele da à alma a harm onia perfe ita. O jogo vo
lúvel da fantasia, a efervescência impetuosa das paixões, to
da a receosa tim idez vem a term inar. Todos os montes e 
vales serão igualados: isto  é, tudo quanto é demasiado e/ou 
insuficiente. As águas da aflição hão de ceder, os ventos da 
esperança hão de calar; o fogo da alegria não mais a in fla 
mará; serão banidos todos os horrores com os quais o mau 
espírito  procura espalhar escuridão na alma e obscurecer 
a luz divina. Dessa maneira, a esposa podè descansar tran
quilam ente nos braços do Amado. E la conseguiu constân
cia e grandeza de espírito que por nada poderão ser abala
das: embora tenha apurada sensibilidade para com as fa l
tas próprias ou alheias, náo mais padecerá, porque nesse 
estado a alma se libe rtou  de "toda a fraqueza que havia em 
suas virtudes” ; nelas, só permaneceu o que é fo rte , constan
te e perfe ito. Assim como "os anjos, que avaliam  perfeita
mente as coisas que causam dor, mas não sentem a dor, e 
exercitam  as obras de m isericórdia sem o sentimento de 
compaixão, assim acontece à alma nessa transform ação de 
am or” .**4 Se Deus ainda perm ite que a alma sinta alguma 
dor, ele o faz para que a a lrra  "aumente em m éritos. . .  mas 
em si, a dor é incom patível com esse estado de "união mís
tica ” . Essa união em Deus deixa a esperança o mais satis
fe ita  possível nesta vida, e nada mais espera a alma deste 
mundo. Sua alegria é tão grande, que, como o m ar, não 
d im inu i pela evaporação nem cresce pelos rios que nele
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entram . O que ainda lhe acontece é experim entar abundan
tes alegrias, mas ‘‘nem por isso há qualquer aumento na 
essência das comunicações divinas, porque tudo quanto lhe 
poderia advir de novidade, ela já  o possui. . .

. . .  N isto a alma, de certo modo, tem um a tribu to  d iv i
no. Deus, embora se deleite em todas as coisas, não se de
le ita  nelas tanto quanto em si mesmo, porque a bondade 
que ele tem em si é eminentemente superior a tudo” . As
sim , todas as alegrias novas servem à alma de estím ulo para 
entregar-se à felicidade da união. Qualquer satisfação que 
as coisas possam lhe causar desperta-lhe imediatamente o 
pensamento de um m aior bem, nela presente; é a este Bem 
que ela se d irige, para encontrar suas delícias: comparado 
com ele, a satisfação que lhe sobrevier “podemos dizer que 
é um  nada". Se ela tem a impressão de saborear novas de
licias, é porque o bem de que desfruta sem cessar se lhe 
apresenta sempre como algo novo.

“ Se quiséssemos fa la r da ilum inação de g ló ria  que nes
se habitual abraço dado à alma algumas vezes lhe é conce
dida por Deus, nada do que se pudesse dizer daria qual
quer idéia disso. Trata-se, em certo sentido, de uma trans
formação espiritua l em que Deus fa2 a alma ver e saborear 
o imenso m ar das delícias e riquezas com que fo i agracia
da. .. Como o sol, quando incide em cheio sobre o m ar, ilu 
minando-o até as depressões e cavernas profundas, fazendo 
aparecer as pérolas e os riquíssim os veios de ouro e outros 
m inerais p reciosos... assim este divino sol do Esposo, in
cidindo sobre a esposa, faz v ir k luz as riquezas da a lm a ... 
Nessa sublime ilum inação (apesar de ser tão excelente), 
nada se acrescenta à alma; apenas vem à luz, para que ela 
desfrute aquilo que anteriorm ente já  possuía.”

Assim ilum inada, radicada em Deus com firm eza e se
gurança, a alma não será jam ais inquieta pelos horrores 
dos maus espíritos. “Coisa alguma agora pode a ting i-la  ou 
molestá-la.”  E la entrou em Deus e goza perfe ita paz, que 
supera todos os conceitos, e “ todos os sentidos se tom am  
insuficientes e emudecidos para traduzir essas m aravi- 
ü ia s".190

“Entrou, enfim , a esposa no horto das delícias.”  A ca
minhada term inou, findou a preparação, a fidelidade do 
tempo de noivado fo i comprovada. Deus a chama, agora, 
para o m atrim ônio no ja rd im  flo rid o : ele é o Desejado no

285. Idem, ibidem, estrofe 21(30).
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qual ela será transform ada por meio de uma “ ta l união das 
duas naturezas, com ta l comunicação da natureza divina à 
humana que, embora nenhuma delas mude de essência, cada 
qual parece Deus. Ainda que nesta vida isso não aconteça 
Ue modo perfeito, já  é superior a tudo quanto se possa di
zer e pensar**. * *  Chegada ao fina l, a alma possui uma ma
ravilhosa plenitude de graças divinas, incomparavelmente 
superior à do noivado espiritua l. A paz é mais profunda e 
constante; a alma sente-se unida a Deus por um abraço real 
e. intim am ente esp iritua l, que a faz viver a vida dele. Seu 
colo repousa nos braços do Amado: ele lhe confere forta le
za para transform ar-lhe a fraqueza em força d ivina.

O lugar em que ela entrou é um  novo paraíso terrestre, 
e é debaixo da m acieira que se realiza o m atrim ônio. A al
ma fie l é introduzida nos maravilhosos segredos de Deus c 
sobretudo nos doces m istérios da encarnação e da Reden
ção. Assim como no paraíso a natureza humana fo i arruina
da, e entregue à perdição, ao comer o fru to  pro ib ido  da 
árvore, assim também, debaixo da árvore da cruz, ela fo i 
por ele rem ida e restaurada. Foi lá  do alto, do cume da 
cruz, que o Esposo lhe deu a mão de sua graça e m iseri
córdia, e pelos m éritos de sua paixão e m orte desfez a in i
mizade que separava o homem de Deus, desde o pecado 
o rig ina l. Debaixo da árvore do paraíso, a mãe (a natureza 
humana) fo i violada na pessoa dos prim eiros pais, pelo pe
cado. Debaixo da árvore da cruz, fo i restitu ída a vida à 
alma humana. O noivado sob a cruz não é exatamente co
mo o noivado m ístico. Aquele é realizado uma vez por 
todas no batism o, ao passo que este está ligado ao aperfei
çoamento pessoal e, por isso mesmo, realiza-se pouco a 
pouco, dependendo da generosidade da alma. No fundo, po
rém, trata-se da mesma união.287

e) O símbolo da esposa e a cruz (m atrim ônio  m ísti
co, criação, encarnação e redenção)

Chegamos a um ponto essencial: cabe-nos procurar 
aprofundar a compreensão daquilo que está além das pala
vras com que o Santo se exprim iu. Encaramos a cruz como 
o símbolo da paixão e m orte de C risto e de tudo quanto 
com elas tem relação de causa e significado. Por um lado, 
devemos re fle tir no fru to  da m orte na cruz; a redenção. Por

286. (den, ibidem, estrofe 22(27), verso 2.
287. Idem, ibidem, estrofe 23(28).
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outro, deve-se lem brar a íntim a relação que existe com a 
encarnação, a qual é condição da paixão e m orte redento
ras; lembremos ainda que o m otivo de ambas é  a queda no 
pecado. Já dissemos no início  que os sofrim entos da Noite 
escura .são participação na paixão de C risto e sobretudo no 
sofrim ento mais profundo: o abandono por Deus. Isso 
fo i confirm ado pelo Cântico esp, onde o desejo arden
te pelo Deus escondido é considerado o sofrim ento por ex
celência, aquele que domina inteiram ente a vida mística. 
Nem mesmo na união nupcial term ina ta l sofrim ento: an
tes, em certo sentido aumenta, porque ao crescerem o co
nhecimento e o amor a Deus, torna-se cada vez mais pun
gente o pressentimento de tudo quanto há de ser revelado 
pela visão clara de Deus na g lória  (a segunda redação sa
lienta claramente esse ponto). Mas qual a dor comparável 
à do Homem-Deus que, possuindo a visão beatifica de Deus 
durante a vida inte ira, prívou-se dessa felicidade na noite do 
Getsêmani? Assim como é impossível ao espírito e ao cora
ção do homem im aginar e sentir o que seja a eterna fe lic i
dade, assim também é impossível penetrar o m istério  in- 
sondável da privação de ta l felicidade. Somente ele, unica
mente ele, que a experimentou, poderá conceder a seus elei
tos, na intim idade da união nupcial, que experimentem a 
sensação dessa agonia. O abandono por Deus, em grau su
premo, fo i reservado a Jesus: somente ele podia sofrer esse 
abandono, pois era simultaneamente Deus e homem; como 
Deus, não poderia sofrer; como simples homem, não pode
ria  avaliar o bem de que se privara. Eis por que a encarna
ção é condição de ta l sofrim ento: a natureza humana, sen
do capaz de sofrer e sofrendo realmente, é o instrum ento da 
redenção. O m otivo do sofrim ento redentor e, portanto, da 
encarnação é a natureza humana exposta à queda e real
mente decaída. *** Pela queda de Adão, a natureza humana 
perdeu nos prim eiros pais sua dignidade: a perfeição p ri
m itiva e a elevação pela graça. Em cada alma que renasce 
pela graça do batismo, a natureza é reerguida, e nas almas 
eleitas, que chegam à união nupcial com o Redentor, ela é 
coroada. Tsso se realiza "debaixo da árvore da cruz", cuim i 
fru to  da m orte na cruz, fru to  amadurecido pela participa-

7.88. N io  consideramos o pecado e a necessidade da redenção como 
o único motivo da Encarnação. O plano da criação já parece conter moti
vos suficientes para o aperfeiçoamento em Cristo. Também são João da 
Cruz reconhece, além da queda no paraíso, outros fundamentas para a 
encarnação, independentes da queda (cf. em
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ção no sofrim ento dessa morte. Em que sentido, porém, 
havemos de entender que o lugar da restauração será o 
mesmo que o da queda, e que a árvore da cruz seja a pró
p ria  árvore do paraíso?

A solução me parece estar no segredo do m istério  do 
pecado. A árvore do paraíso, cujos fru tos  eram proibidos 
ao homem, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. 
Somente praticando o m al é que os homens poderiam  ex
perim entá-lo, compreendendo então a sua radical oposição 
ao hem. Assim, podemos considerar a árvore do paraíso 
como sím bolo da natureza humana em sua vulnerabilidade 
pelo pecado e podemos considerar que o fru to  da árvore é o 
p róprio  pecado (tanto o orig inal como os posteriores), com 
todas as suas conseqüências. A mais te rríve l das conse
qüências do pecado e, por isso mesmo, a manifestação de 
toda a sua atrocidade é a paixão e m orte de C risto.

A redenção, portanto, é fru to  da árvore do paraíso em 
vários^sentidos: o que justificou  a paixão e m orte de C risto 
fo i o pecado em todas as suas manifestações, tomando-se 
desse modo instrum ento da redenção. Além disso, a alma 
unida a C risto, participando do seu sofrim ento (ou seja, da 
noite escura da contemplação), chega ao conhecimento do 
bem e do mal e experimenta a força redentora desse conhe
cim ento: tanto que se repete m uitas vezes a afirm ação de 
que a alma só chega à purificação pelo profundo sofrim ento 
causado pelo conhecimento da sua pecaminosidade.

Deve ainda ser lembrado que a união m ística há de ser 
considerada como participação na encarnação. A isto  é que 
se a ludiu ao se relacionar intim am ente os dois m istérios; 
outra alusão existe nos termos com que o Santo se refere 
ao m atrim ônio m ístico quande fala em “ ta l união das duas 
naturezas, com ta l comunicação da natureza d ivina ã huma
na, a ponto de a alma unida a Deus parecer Deus” 246 — é o 
caso de lem brar a relação das duas naturezas em C risto, 
pelâ união hipostática. Os teólogos gostam de designar a 
tomada da natureza pelo Verbo D ivino como noivado espiri
tua l com a hum anidade.1,0

Com esse noivado, o Homem-Deus abriu  para as almas 
a vereda que conduz a ele. E sempre que um a alma se lhe

289. Cântico espiritual, explicação da estrofe 22, verso 2.
290. Nos Romances sobre a criação, João da Cruz se refere à encar

nação como o “matrimônio com a humanidade". Essa união é o fundamento 
da criação. Ê notável que noa Rommees a queda no paraíso nem seia 
mencionada. A  redenção é encarada como libertação do jugo da Lei.
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entrega incondicionalm ente, perm iti ndo-lhe unir-se a ela em 
m atrim ônio m ístico, é como se novamente ele se fizesse ho- 
mem. Entretanto, há uma diferença essencial, ou seja: em 
C risto ambas as naturezas estão reunidas em uma só pes
soa, enquanto na união m ística são rtuas as pessoas que se 
relacionam, conservando-se a dualidade. Sem dúvida, a 
entrega recíproca estabelece uma união que se aproxim a da 
união hipostática: abre a alma para a recepção da vida di
vina e, pela completa submissão da vontade p rópria  k von
tade divina, oferece ao Senhor a possibilidade de dispor de 
tais homens como membros do seu Corpo. Eles não vivem 
mais sua p rópria  vida, e sim  a de Cristo; não padecem mais 
por seus próprios sofrim entos, mas pelos sofrim entos de 
C risto. Também por isso alegram-se ao ver que o Senhor 
concede a vida da graça a outras almas tocadas pela faísca 
dó amor d ivino, embriagando-as levemente com o vinho do 
d ivino am or.” 1

A alma que atingiu o m atrim ônio m ístico ache-se na 
adega interna, isto  é, no mais alto grau de perfeição. O San
to distingue sete graus de am or, correspondentes aos sete 
dons do E spírito  Santo e considera que o ú ltim o  e mais 
perfe ito  desses dons é o tem or divino, “ quando a alma che
ga a te r a perfeição do espírito de tem or, já  tem a perfeição 
do espírito de amor, porque esse tem or, que é o ú ltim o  dos 
sete dons, é tem or filia l, e o tem or perfeito do filh o  nasce 
do perfe ito  am or pelo pai” . ***

Nessa íntim a união, a alma bebe do Amado; “ assim 
como a bebida se difunde por todos os membros e veias do 
corpo, assim esta comunicação de Deus se difunde substan
cialm ente por toda a a lm a ... enquanto suas faculdades es
p iritu a is  o perm itirem ; porque, com a inteligência ela bebe 
sabedoria e ciência; com a vontade bebe am or doce; e com 
a mem ória bebe recreação e deleite, recordando-se da g lória  
e experimentando-a” . w  Ao sair da profunda contemplação, 
que não é interrupção da união nupcial, mas efeito desta 
sobre as faculdades da alma, “ ela nada m ais sabe” . Isso 
acontece porque a altíssim a sabedoria de Deus que a lí a al
ma bebeu a fará  esquecer as coisas do mundo, parecendo- 
-lhe ignorância tudo o que antes sabia. “ Além disso, essa 
divinização do E sp írito  não lhe perm ite lembrar-se de coisa 
alguma do m undo. . .  pois ela está aniquilada, não só em

291. Explicação da estrofo 23(16).
292. Explicação da estrofe 26(17).
293. Idem, ibidem, estrofe 26(17), verão 2.

208

relação a si mesma. Está aniquilada e dissolvida em 
a m o r... a alma nesse ponto está, de certo m odo, como 
Adão no Paraíso, inocente, não sabendo o que fosse o m al; 
porque está de ta l form a inocente que não entende o m al e 
de nada faz mau juízo: há de ouvir coisas m uito  más, há de 
vê-las com seus olhos sem poder entender que são m ás.. 
(n isto  não há qualquer contradição em face do que ficou 
d ito  anteriorm ente, a saber: que a contemplação confere 
conhecimento do bem e do m al. Aquele conhecimento per
tence ao início  da vida m isúca; o desconhecimento do ma? 
pertence ao estado de inocência renovada, no cume da per
feição). Além disso, ao se fa lar, neste grau, em um “ nãc- 
-saber" da alm a", não há de se entender q u e ... ela per
de as noções das ciências que havia adquirido; mas, ao 
contrário, essas noções se aperfeiçoam com a noção mais 
perfeita que lhe fo i infundida por Deus: a ciência sobrena
tu ra l. Contudo, os conhecimentos adquiridos já  não dom i
nam a alma, a ponto de lhe serem necessários para saber 
algo (embora possam sê-lo algumas vezes). Na união com 
a Sabedoria divina, esse conhecimento une-se à sabedoria 
superior. Ê como ju n ta r uma luz fo rte  a uma fraca — 
a fo rte  prevalece e ilum ina, mas a fraca não se apaga, 
•“ . . .  absorta em Deus, a alma não pode ocupar-se com outra 
co isa ... além disso, aquela transform ação em Deus a deixa 
tão conforme à sim plicidade e pureza de Deus — no qual 
não há lugar para form a ou figura im aginária —  que a to r
na lim pa, pura e vazia de todas as form as que antes pos
suía. . Esse “ não-saber” só perdura enquanto não pas
sa o efeito pa rticu la r do amor.

O beber na adega tem ainda outro efeito: em lugar do 
homem velho, surge um outro, completamente novo. Antes 
de a alma entrar neste estado de perfeição, permanece com 
ela, apesar de sua a lta  espiritualidade, um rebanho de con- 
cupiscéncias, alegrias vãs e imperfeições, e “ ela caminha 
atrás disso, procurando contentá-las, seguindo-as e safcisfa- 
zendo-as” . De fato, a inteligência em geral conserva um 
pouco do desejo im perfeito de saber; a vontade ainda se 
empolga com alguns prazeres e caprichos pessoais; ainda 
existe o desejo de possuir certas ninharias: dá-se atenção a 
certos pendores; buseam-se apreço e estima e é fá c il haver 
ressentimento por se ju lga r negligenciados; escolhem-se a 
comida e a bebida segundo o gosto pessoal; há preocupa-
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ções, alegrias, receios e sofrim entos inúteis que ainda che
gam a dom inar: eis o rebanho das imperfeições que tais 
almas seguem “até que entrando e bebendo nessa adega in 
te rio r elas o abandonem, pois tudo fica  transform ado em 
am or..

Na união nupcial. Deus cuida da alma com tanto amor 
que nem mesmo o mais tem o am or de mãe lhe pode ser 
comparado. Ele lhe dá seu peito, quer dizer, revela-lhe 
seus segredos e lhe oferece a ciência que é a teo
logia m ística, o conhecimento secreto de Deus. E a alma, 
por sua vez, se lhe entrega sem reservas: “O que ela quer 
ê ser toda dele para sempre, sem te r em s i coisa alguma 
estranha a e l e ”  Já que Deus a afastou de tudo aquilo a que 
seu coração poderia apegar-se, ela poderá entregar-se in te ira 
mente a Deus, náo em desejo, mas de fato. Ambas as von
tades são uma só coisa, unidas pela fidelidade e pela 
constância; nem mesmo os prim eiros im pulsos da alma se 
voltariam  contra o que ela reconhece como vontade de Deus; 
nada mais lhe é conhecido senão o amor, e a intim idade com 
o divino esposo. Essa alma atingiu “ a perfeição, cuja fo r
ma e essência... é o a m o r... ainda, essa alma é toda 
am or. . .  todas as suas ações são amor, e todas as suas fa
culdades e riquezas, ela as emprega para a m a r... A alma 
vê que seu Amado nada aprecia, senão o am or, e só o amor 
consegue servi-lo; por isso, desejando servi-lo perfeitamen- 
te, ela emprega tudo em puro amor a D eus... Assim como 
a abelha de todas as plantas extra i o mel e somente as u tili
za para isso, assim também, de todos os acontecimentos da
vida ela extra i com grande facilidade a doçura de amor que 
contêm“ .

Deus só se compraz no amor e em suas manifestações: 
eis por que a seus olhos todas as nossas obras e esforços 
sâo um simples nada: sim , nada lhe podemos dar, nada lhe 
faz fa lta , e ele nada exige. “ O que deseja é que a alma seja 
engrandecida, e como não há m elhor meio de engrandecê-la 
do que igualáJa a si, po r isso. e somente por isso, é que 
ele deseja que a alma o ame, pois é próprio do amor igua
lar aquele que ama com o objeto amado. Assim, visto que 
a alma aqui possui perfe ito  amor, por isso é chamada es
posa do F ilho de Deus, nome que indica igualdade com ele: 
igualdade na amizade, em que todas as coisas de cada um

295. Idem, ibidem, estrofe 26(17), veno 5.
296. Final da explicação da estrofe 27(19).
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são comuns a ambos. . Agora a alma, com tudo quan
to tem  e possui, está a serviço de Deus; é-lhe natural traba
lhar por ele e para sua honra, a ta l ponto que ela o faz sem 
sequer pensar nisso e sem te r clara consciência de que o 
faz por Deus. O utrora ela se entregava a “ muitas ocupa
ções in ú te is ...  porque podemos dizer que quantos eram os 
seus hábitos im perfeitos, tantas eram as suas ocupações... 
fa la r coisas inúteis, pensá-las e executár-las, deixando de 
agir nesse ponto conforme o aperfeiçoamento da a lm a. . . ” 
Agora, ela não mais conhece nada disso, porque “ suas pa
lavras, seus pensamentos e suas obras são todos de Deus
e a ele se d irigem . . . ”

A alma já  não tem outro  exercício senão amar a Deus:
isto refere-se tanto à sua vida de oração quanto às suas 
ocupações tem porais. Antes da união amorosa, cabia-lhe 
exercitar o am or, tanto na vida ativa como na vida contem
plativa. Mas o estado presente não adm ite ocupação com 
outras cobras e exercícios exteriores que lhe possam causar 
obstáculo, por menor que seja, à vida amorosa em Deus. 
Isso é verdade mesmo que se trate  de obras que prestem 
grande serviço a Deus, pois “ um pouquinho desse puro am or 
é mais precioso a Deus e para a alma, e mais proveitoso 
para a Ig re ja , do que todas essas obras juntas, ainda que
pareça não se fazer nada” .1”

Se o mundo disser que esse homem que não mais quer 
saber de seus negócios e distrações está perdido, a alma 
aceitará essa repreensão com m uito prazer. Ela confessa e 
afirm a com franqueza: “ Sim, eu me perdi” . Perder-se as
sim eqüivale a ganhar-se. E la “ náo pretende ganho ou prê
m io, e sim  perder a tudo e a si própria, só querendo a Deus” . 
Segundo o significado espiritua l, isso quer dizer que, nas 
relações com Deus, ela abandonou todos os caminhos e 
vias naturais de proceder e se relaciona com Deus somen
te pela Pé e amor. E la está ganha por Deus “ porque de
veras se perdeu para tudo quanto não é Deus” .*4” Então, 
tudo está ganho para a alma. E la está ornada com v irtu 
des e dons escolhidos, que são como flores e esmeraldas, a 
form ar grinaldas e a servir de m agnifico adorno nupcial 
(e, por sua vez. todas as almas santas em conjunto form am  
uma grinalda tecida pela Igxeja-esposa para o Esposo-Cris-
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to ). Todas as flores que adornam a alma são dons do 
Amado. O cabelo que liga  as virtudes a vontade da alma, 
é seu am or, o qual é vinculo de perfeição: sem esse vínculo, 
as flores das virtudes se desatariam e viriam  a perder-se. 
Portanto, o am or deve aer fo rte  para m anter coesa a g ri
nalda das virtudes. Sendo fo rte  o am or, sendo fie l e sim
ples a Fé, a alma será olhada por Deus com agrado e ele 
se faz seu prisione iro. “ Grande poder e força tem  o amor, 
pois liga  e prende ao p róprio  Deus. Quem possui a Deus 
por meio de ta l amor desinteressado consegue tudo o que 
deseja. Quem, entretanto, não conhece esse am or, em vão 
fala nele e nada consegue, ainda que pratique obras extraor
dinárias. Reconhecendo isso, ela também confessa que ne
nhum m érito  teve para merecer tão grandes graças."

Ela nada a trib u i a si; tudo a Deus. Se é amável a seus 
olhos, fo i seu o lhar que a deixou assim; fo i a graça divina 
que a deixou bela, para que pudesse ser tão intim am ente 
amada por ele. Deus não pode amar nada fo ra  de si; 
para ele, amar uma alma “é, de certo modo, in troduzi-la  em 
si mesmo, igualando-a consigo. Assim, ele ama a alm a em 
si, consigo e com o mesmo amor com que se ama. E  por 
isso cada uma das obras da alma a faz merecer aumento de 
amor de Deus — pois a alma age em Deus. Elevada a essa 
altura e graça, em cada obra a alma merece o p ró p rio  Deus.

“ Para a alma, ag ir na graça eqüivale a ver a Deus. 
Os olhos de seu espírito, ilum inados pela graça, conseguem 
ver o que antes estava encoberto pela sua cegueira: gran
deza de virtudes, abundância de suavidade, imensa bonda
de. amor e m isericórdia de Deus, inúm eros benefícios dele 
recebidos. . . "  O utrora, ela não podia ver ou adorar nada 
disso “porque é grande a torpeza e cegueira da alma p ri
vada da divina graça". E ela não pensava na obrigação de 
reconhecer as graças de Deus e de adorá-lo: isso nem se
quer lhe ocorre à lembrança, porque “chega a este ponto 
a m iséria dos que vivem, ou m elhor, estão m ortos no pe
cado".

Deus. entretanto, “ havenrin libertado a a lm a  do pecado 
e de suas fa ltas, nunca mais os lançará ao rosto, nem por 
isso deixará de conceder-lhe maiores graças” . Contudo, 
a alma não deve esquecer-se de suas antigas fa ltas: assim, 
nunca haverá de tornar-se presunçosa e há de manter-se
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sempre agradecida, o que faz crescer sua confiança para rece
ber graças ainda maiores. A lembrança de seu vergonhoso 
estado anterior fará  aumentar sua felicidade ao lado do d i
vino Esposo. O utrora manchada por força de seus peca
dos, agora ela há de achar-se embelezada pelo olhar de 
Deus, que a agracia e, por isso mesmo, há de tom ar-se digna 
de novas graças. Deus dá “ graça sobre graça” , 40* “ porque 
quando Deus vê a alma graciosa a seus olhos, inclina-se m ui
to a dar-lhe mais graça, pois nela encontra morada agradá
v e l... Antes que estivesse na graça, ele a amava por si 
mesmo; agora que já  está na graça, ele não só a ama por si, 
mas também por ela mesma. Enamorado de sua form osu
ra, ele lhe vai comunicando mais amor e graças. Enquanto 
a vai honrando e engrandecendo, cada vez mais ele se vai 
encantando e enamorando pela a lm a ... Quem poderá dizer 
até onde o Senhor engrandece uma alma que lhe cai no 
agrado? Não se pode sequer im aginá-lo, porque, a fina l, 
Deus age como Deus, para m ostrar quem ele é” .

Por am or ao Amado, a alma entrou espontaneamente 
em solidão, is to  é, renunciou a todas as coisas terrestres. 
Nesta solidão, ela viveu, sentindo m uitas penas e angús
tias; agora, porém. Deus a conduziu a uma nova e perfe ita 
solidão, onde ela encontra calma e alegria. “ Nesta solidão 
que a separa de todas as coisas e em que se acha a sós com 
Deus, ele a guia, estim ula e eleva para as coisas d ivinas. . .  
E! ele quem age na alma, a sós, sem qualquer outro instru 
m ento ., . é por si mesmo, e não por meio dos anjos ou da 
habilidade natural, que Deus age na alma e se lhe comuni
ca. Isso porque tanto os sentidos, in teriores ou exteriores, 
como as criaturas, e até a própria alma, só podem contri
b u ir com m uito pouco na participação dessas grandes gra
ças sobrenaturais que Deus concede nesse estado. . .  Ele 
não lhe quer dar outra companhia, nem entregá-la ou con
fiá -la  a outro  que não ele p ró p rio ."50s

No ponto culm inante dessa vida, surge na alma o an
seio da visão eterna, isto  é, dc monte, que é o conhecimen
to  essencial de Deus, no Verbo Eterno e, na colina, “ que é 
a Sabedoria de Deus em suas criaturas, obras e disposições 
adm iráve is... como água lim pa, a Sabedoria divina há de 
purificá-la  de todas as manchas da ignorância; à medida que 
cresce o amor, m aior se torna o desejo de conhecer com
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mais clareza e lim pidez as verdades divinas e de penetrar, 
cada vez mais profundam ente, os abismos dos desígnios e 
segredos insondáveis die Deus” . Para obter isso, a alma 
haveria de entrar, com grande consolo e alegria, em todas 
as angústias e trabalhos do mundo, e em tudo quanto lhe 
pudesse se rv ir de meio para isso (por d ifíc il e penoso que 
fo sse )... a insondável profundeza em que a alm a deseja 
entrar pode ser interpretada, com m uita propriedade, como 
a m ultidão dos trabalhos e atribulações por que essa alma 
deseja passar, porque o sofrim ento lhe é saboroso e pro
veitoso, servindo-lhe de meio para penetrar mais adentro 
as profundezas da deliciosa Sabedoria de Deus. O mais 
puro sofrim ento traz o mais puro e elevado gozo, que brota 
do conhecimento mais profundo e claro. Portanto, não se 
contentando com qualquer maneira de padecer...  a "alm a 
quer tom ar, sobre s i” até as angústias de m orte, para ver 
a Deus. . .  Oh! Se ficasse bem entendido que não se pode 
chegar às profundezas da sabedoria nem às riquezas de 
Deus — que são m ultiform es —, a não ser entrando na pro
fundidade do pleno sofrim ento e pondo-se nisso a consola
ção e o desejo da alma! E como é verdade que a alm a que 
deveras deseja a Sabedoria d ivina deseja antes o sofrim en
to, para assim entrar na profundeza da cruz!. . .  “ Porque 
para entrar nas riquezas da Sabedoria divina, a porta  é a 
cruz, e é uma porta  estreita.”  A cruz leva às profundas 
cavernas, isto  é, aos "sublim es, elevados e profundos m is
térios da Sabedoria divina existentes em C risto, pela união 
hipostática da natureza humana com o Verho D ivino e na 
correspondente união da humanidade com D eus... Cada 
um dos m istérios que há em C risto é profundíssim o em sa
bedoria e encerra inúmeros juízos ocultos sobre a predes
tinação e a presciência para com os filhos dos hom ens. . .  
Por m uitos m istérios e m aravilhas que hajam descoberto 
os santos doutores, e entendido as santas almas neste esta
do de vida, m uito mais lhes ficou por dizer e entender. As
sim, há m uito que aprofundar-se em C risto, "no qual estão 
escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência” .110 J

Mas a alma não os obterá se antes não passar pela an
gústia do sofrim ento exterior e in te rio r segundo os planos 
da d ivina Sabedoria, porque mesmo àquilo que nesta vida 
pode ser entendido acerca desses m istérios de C risto não há
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outro meio de chegar senão havendo padecido m uito , rece
bido m uitas graças de Deus, intelectuais e sensíveis, e ha
vendo anteriorm ente praticado m uitos exercícios espirituais.
E  todas essas são inferiores "à  sabedoria dos m istérios de 
C risto, pois são como preparativos para a ting i-la ". O pra
zer que se experim enta saboreando esses conhecimentos d i
vinos é comparável ao vinho novo que os amantes saboreiam
juntos.

"Esta pretensão da alma[de que fa la a estrofe 38(37)] 
é a igualdade de am or com Deus. . .  porque o amante não 
pode fica r satisfe ito se não sente que seu am or é igual ao 
am or com que é amado. . .  Como a alma percebe que a 
transform ação em Deus que lhe é concedida nesta vida não 
lhe bastará para igualar a perfeição de amor com que é 
amada por Deus, ela deseja a clara transform ação da gló
r i a . .. Assim a alma amará a Deus com a vontade e força 
do p róprio  Deus, por estar unida à própria  força de amor 
com que é am ada... que é 0 E sp írito  Santo em que a aima
então estará transform ada” . w

Juntarnente com a perfeição do amor é-lhe reservada a 
eterna g lória , isto  é, a visão da essência divina, à qual Deus 
a predestinou desde toda a eternidade. A g ló ria  só é men
cionada em segundo lugar porque o amor tem raízes na von
tade, da qual é a finalidade precipua. É mais p róp rio  do 
am or dar que receber; entretanto, é mais p róprio  da in te li
gência (sede da g ló ria ) receber que dar. "É b ria  de amor, 
a alma não considera tanto a g lória  que Deus lhe há de dar, 
e sim  a doação de si própria a ele, numa entrega de verda
deiro amor, sem qualquer atenção a seu proveito pessoal.”  
Além disso, o p rim e iro  pedido encerra o segundo, “ porque 
é impossível chegar ao perfeito amor de Deus sem perfeita 
visão de Deus” . A visão de Deus é o que lhe fo i preparado 
desde toda a eternidade. É aquilo que "os olhos não viram , 
nem os ouvidos ouviram , nem o coração do homem im a
ginou” .*14*

É tão surpreendente o que a alma consegue prever des
sas m aravilhas que não encontra palavras para designá-lo, 
mas só a pergunta: “O que c isso?” Explicar o que signi
fica  aquilo é im possível. D Senhor aludiu a ta l significado 
no Apocalipse pela boca de são João e com diferentes ex
pressões, palavras e comparações: “ Ao vencedor darei a
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comer (do fru to ) da árvore da vida, que se acha no paraíso 
de Deus". 811 "Sê fie i até a m orte e eu te darei a coroa da 
vida ” •** ‘'Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entre
garei uma pedra branca, e na pedra será gravado um nome 
novo, que ninguém conhece senão aquele que o receber.'’ *>s 
“Então ao vencedor, ao que pra ticar minhas obras até .o 
fim , dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Elle as regerá 
com cetro de fe rro  e quebrá-las-á como vaso de argila, as
sim  como eu mesmo recebi o poder de meu Pai; e dar-lhe-ei 
a estrela da manhã.” 8,8 "O vencedor será assim revestido 
de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do liv ro  da 
vida e o proclam arei diante do meu Pai e dos seus anjos.” 115 
“Parei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de 
onde jam ais sairá e escreverei sobre ele o nome de meu 
Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por 
meu Deus, assim como o meu nome novo.” 3,0 “ Farei o ven
cedor sentar-se comigo no meu trono, assim como também 
eu venci e sento-me com meu Pai em seu trono.” 11T “ Até 
aqui, as palavras do F ilho de Deus como que dão a enten
der o que seja aquilo, e àquilo  são perfeitam ente adequa
das; mas ainda não o esclarecem, porque às coisas imensas 
são adequados todos os term os excelentes, que indicam  qua
lidade, grandeza e bondade, mas nenhum desses termos as 
esclarece, nem todos eles juntos.”  8,8

A alma que se acha no estado de união m ística não igno
ra completamente essas coisas incomensuráveis e inefáveis. 
A transformação em Deus já  lhe garantiu dessas m aravi
lhas, a saber: o soprar do vento concedido à alma pelo Es
p irito  Santo. Esse sopro é produzido pelo p róprio  E spírito  
Santo, o E spírito  de am or que o Pai e o F ilho  exalam ju n 
tos. O "E spírito  Santo durante essa transform ação sopra 
a alma no Pai e no F ilho, para uni-la consigo. Porque não 
seria verdadeira e to ta l a transform ação se a alma não se 
transformasse nas três Pessoas da Santíssima Trindade, em 
grau acentuado e m anifesto. Esse sopro do E spírito  Santo 
na alma, com que Deus a transform a em si, causa-lhe tão

311. Ap 2,7.
312. Ap 2,10.
313. Ap 2,17.
314. Ap 2,26-28.
315. Ap 3.5.
316. Ap 3,12.
317. Ap 3,21.
318. Cântico E spiritual, explicação da estrofe 38. verso 5.

216

elevado, delicado e profundo deleite que não há como d i
zê-lo com linguagem m orta l, nem a inteligência humana por 
si pode entender qualquer coisa disso. . .  Durante a trans
formação da alma nesta vida, esse mesmo sopro de Deus à 
alma e da alma a Deus se passa com muita freqüência e 
com elevadíssimo deleite de a m or...  embora em grau me
nos acentuado e m anifesto que na outra v ida . . .  E não se 
deve ju lg a r impossível que a alma alcance coisas tão a lta s ... 
porque se Deus lhe p e rm itir unir-se à Santíssima Trindade, 
tomando-a deiform e e endeusando-a por participação, que 
haverá de incríve l no fato de a alma exercer as ações da 
inteligência, da vontade e do a m o r... na Trindade, junta
mente com ela, e como a própria Santíssima Trindade? Por
que isso é estar transform ada nas Três Pessoas, em potên
cia, sabedoria e am or; é nisso que a alma possui semelhan
ça com Deus e fo i para que chegasse a tanto que Deus a 
criou à sua imagem e semelhança” . “ •

Ao suave sopro, a alma percebe em seu ín tim o a doce 
voz do Esposo, e une sua própria  voz à dele em doce jú b ilo . 
Assim como o rouxinol canta na prim avera, depois de pas
sarem o frio , as chuvas e a Inconstância do inverno, assim, 
há de soar seu canto de amor, numa nova prim avera da al
ma, quando “ liv re  de todas as perturbações e inconstâncias 
temporais, despida e purificada das im perfeições das penas 
e da escuridão, tanto nos sentidos como no espírito , ela 
sente uma nova prim avera ccm liberdade, am plidão e ale
gria de espírito” . Refeita, amparada e inundada pelo sen
tim ento de alegria, a alma “ dedica sua voz a Deus, com um 
novo Cântico de jú b ilo , e juntam ente com Deus, que a esti
m ula. .. O Esposo dá a ela sua voz, para que ela e ele a 
dediquem em uníssono a Deus” . Ä que o esposo deseja 
ardentemente que “ a alma erga sua voz esp iritua l em jú b ilo  
a Ele. Para ser perfe ito, o hino de jú b ilo  tem de estar ba
seado no entendimento dos m istérios da encarnação. Ora, 
é perfe ito tudo quanto a alma fize r no estado de união. Por 
isso, seu hino de jú b ilo  é doce para Deus e para si mesma, 
embora ainda não se aproxime do cântico novo da eterna 
glória” . U8

Deus se lhe revelará também como criador e conser
vador de todos os seres (is to  é, como o bosque cheio de v i
da, de animais e plantas). Em cada um dos seres do céu e
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da terra , em suas relações recíprocas e em sua harmoniosa 
ordem, a alma receberá conhecimento da graça, da sabedo
ria  e da beleza de Deus. Is to  acontece, po r enquanto, na 
noite escura da contemplação, por meio de uma receptivi
dade m ística, de que ela não 6 capaz de dar noção. Mais 
tarde, isso acontecerá na “ noite alegre da clara visão de 
Deus” ,« 1

E nfim , a chama do divino amor a deixaria completa
mente transform ada em amor e não lhe causaria qualquer 
sofrim ento. “ Is to  não pode realizar-se a não ser no estado 
da bem-aventurança (eterna), onde esta chama é só um 
delicioso a m o r... e portanto não causa o sofrim ento de 
varia r para m ais ou para menos (intensidade de chama), 
como acontecia antes de a alma te r capacidade para este 
perfeito am or.”  Nesta vida, porém, a transform ação nunca 
está isenta de sofrim ento, mesmo no mais a lto  grau de 
amor: a natureza sempre há de sentir-se ansiosa. O so fri
mento provém  de "continuar faltando ao espírito  a trans
formação beatifica”  e "do detrim ento que a força e a su
blim idade de tanto am or causam aos sentidos, fracos e cor
ruptíveis, porque qualquer coisa excelente é detrim ento e 
dor para a fraqueza n a tu ra l... Mas na vida beatifica, ne
nhum detrim ento nem dor padecerá, embora tenha conhe
cimento profundíssim o e amor imenso, porque Deus lhe 
dará aptidão para conhecer e fortaleza para amar, e lhe 
aperfeiçoará a inteligência com a Sabedoria d ivina e a von- 
tade com o d ivino Am or” .

Essa perfeição bem-aventurada, a alma a espera em pro
funda paz, certa de que está plenamente preparada e de que 
não tem  m ais nada a recear. O in im igo fo i tão afugentado 
que não m ais ousa mostrar-se, e nenhuma cria tu ra  pode se
quer conje turar o que a alma goza no ín tim o, escondida em 
Deus. E la  já  não se vê sitiada por paixões e concupiscências 
que ameacem sua tranqüilidade; as energias dos sentidos 
estão purificadas e espiritualizadas, de ta l modo que podem 
tom ar parte nos favores que Deus concede ao in tim o  do 
espirito . Verdade é que os sentidos não podem saborear 
as ú y u u s  dus bens espirituais; somente chegam à vista  des
sas águas, "porque à parte sensitiva fa lta  capacidade para 
saborear essencial e propriam ente os bens espirituais, seja 
nesta vida, seja mesmo na outra . E ntretanto, certa redun-
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dância do espírito lhe perm ite receber sensoríalmente ale
grias e deleites com esses bens Com esse deleite, os senti
dos e faculdades corporais sáo atraídos ao recolhim ento in 
te rio r, onde a alma se encontra a beber as águas dos bens 
espirituais” . Os sentidos descem como cavaleiros de suas 
m ontarias, porque “ baixam de suas operações naturais, fa
zendo-as cessar, e chegam ao recolhim ento e sp iritua l” .

O caminho da alma foi-nes revelado numa seqüência 
variada de imagens: pudemos lançar um  olhar aos desígnios 
secretos de Deus, que desde £ aurora da criação traçara 
este caminho. Vimos que o caminho secreto da alm a está 
entrelaçado com os m istérios da Pé. Desde toda a etern i
dade a alma fo i predestinada a pa rtic ipa r como esposa do 
P ilho de Deus, da vida trin itá ria , da Divindade. Para despo- 
sá-la, o Verbo Eterno revestiu-se com a natureza humana: 
Deus e a alma devem constitu ir dois em uma só carne. Mas 
a carne do homem pecador está revoltada contra o e sp írito ;. 
por isso, toda a vida carnal é fe ita  de lu ta  e sofrim ento. 
Estes atingiram  o F ilho  do Homem mais que qualquer ou
tro  da humanidade, e, entre os homens, são mais atingidos 
os que mais íntimam ente estão ligados a C risto. Jesus Cris
to é solícito para com a alma e entrega sua própria  vida em 
favor da vida da alma, na luta contra os inim igos seus e 
dela. Ele afugenta Satanás e todos os espíritos m alignos, 
onde quer que os encontre pessoalmente, e arranca as almas 
de sua tiran ia . Ele revela cruamente a m alícia humana on
de quer que se lhe oponha, cega, disfarçada e obstinada. 
A todos os que reconhecem seu pecado, coníessando-o hu
m ildem ente e desejando intim am ente ser libertados, Jesus 
C risto estende a mão, exigínco-ihes, entretanto, im itação 
incondicional e renúncia a tudo quanto se opõe ao seu Espí
rito . Isso levanta contra ele o fu ro r do in ferno e o ódio 
e a m alícia da mesquinhez humana, a ponto de investirem  
contra ele, preparando-lhe a m orte de cruz. Aqui, ele paga 
à Justiça divina, pelos torm entos extremos do corpo e da 
alma e principalm ente pela noite do abandono de Deus, o 
preço das dívidas acumuladas pelos pecados de todos os 
tempos. Ele abre as comportas da m isericórdia do Pai para 
todos os que têm  a coragem de abraçar a cruz do C ru c ifi
cado. Sobre estes, die derrama sua luz e sua vida, que são 
divinas e que destroem incessantemente tudo quanto se lhes 
opõe e por isso dão, a princíp io , a sensação de noite e m or-
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te. Esta é a noite escura da contemplação, a m orte de cruz 
p^ra o homem velho. A noite se tom a tanto mais escura, 
e a m orte mais penosa, quanto mais intenso ío r o apelo do 
amor d ivino e quanto mais incondicionalm ente a alma se 
lhe entregar O desmoronamento progressivo da natureza 
humana dá m aior espaço à luz sobrenatural e à vida divina, 
a qual se apodera das energias naturais e as transform a em 
energias divinizadas e espiritualizadas. Desta form a, reali
zasse no cristão uma nova encarnação de C risto, equivalen
te a uma ressurreição da m orte na Cruz. O homem novo 
traz no corpo os estigmas do C risto: são a lembrança da 
m iséria dos pecados, de onde fo i ressuscitado para a vida 
bem-aventurada, e a lembrança do preço que isso custou. 
Resta-lhe a ânsia pela plenitude da vida, até que a m orte 
física lhe perm ita entrar na luz sem sombra.

Assim entendida, a união nupcial da alma com Deus é o 
fim  para o qual a alm a fo i criada, e é uma união adquirida 
pelo preço da cruz, realizada na cruz e selada, para todo o 
sempre, com a cruz.
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A c e ita ç ã o

(Iragmento)

*
A doutrina de são João acerca da cruz não poderia re

ceber o nome de ciência da cruz, no sentido em que a en
tendemos, se ficasse exdusivamente lim itada à compre
ensão intelectual. Entretanto, ela recebeu a marca do au
têntico sinal da cruz: ela é a ram ificação frondosa de uma 
árvore, cujas raizes estão firm adas no âmago da alma do 
Santo, cuja seiva é  sangue de seu coração e cujos fru tos en
contramos em sua vida.

O amor de são João pala imagem da cruz revela o pro
fundo amor que havia em seu íntim o pelo C rucificado. Foi 
a cruz que deu a nota característica à casinha de Durvelo, 
sendo conhecida a impressão que a li teve santa Teresa: 
“Ao entrar na capela, fique i adm irada ao ver o espírito que 
O Senhor havia infundido a li. E não só eu, pois dois mer
cadores, meus amigos, que haviam vindo comigo de Medina, 
nâo faziam  outra coisa senão chorar! Nunca me esqueço 
de uma pequena cruz de madeira sobre a p ia de água benta: 
sobre essa cruz estava colada uma imagem de C risto, fe ita  
de papel, que parecia suscitar mais devoção que se fosse 
fe ita  de m aterial m uito  bem trabalhado” . 1 É de supor que 
o p rim eiro  carm elita descalço, outrora  talhador e aprendiz 
de desenho, fosse o autor dessas cruzes destinadas a enfeitar 
o conventinho. Tais cruses correspondem exatamente ao
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que mais tarde o Santo escreveu sobre a veneração de ima
gens, a saber: que o m aterial precioso e a execução artística 
podem constitu ir um perigo, porque facilm ente afastam do 
essencial, que é o esp irito  de oração e o caminho de união 
com Deus.1

O que são João desejava era conduzir a si p róprio  e os 
outros à união por diversos meios, tais como a imagem da 
cruz. É por isso que, mais tarde, veio a gostar tanto de 
confeccionar e d is trib u ir cruzes. Até a seu compreensivo 
carcereiro de Toledo, padre João de Santa M aria, o santo 
não encontrou meio de dem onstrar gratidão pelos caridosos 
serviços senão entregandc-lhe uma cruz. Humanamente fa
lando, esse presente devia ser m uito estimado por ambos, 
em virtude de uma circunstância particu la r: João o havia 
recebido da santa Madre em Durvelo. Isso, porém, era um 
m otivo a mais para aquela renúncia.

O Senhor demonstrou quanto lhe agradavam o amor à 
imagem da cruz e sua devida veneração: é o que mostram 
as visões da cruz de que anteriorm ente falamos, visões que 
m uito contribuíram  para firm a r no coração do Santo o 
am or sempre mais profundo pelo sagrado sinal. Na ú ltim a 
noite de sua vida, ele apertava em suas mãos um  crucifixo ; 
pouco antes da meia-noite, ao aproximar-se o instante da 
m orte, que ele previra, entregou-o aos presentes, a fim  de 
te r as mãos livres para preparar-se. Depois, retom ou o 
Santo C risto, dirigindo-lhe doces palavras e beijou-o pela 
ú ltim a  vez, antes de expirar mansa e suavemente.2 3

Se é bom venerar o C rucificado que se representa nas 
imagens, e moldá-las para estim ular essa veneração, melho
res que as imagens de madeira e pedra são as imagens vi
vas, Form ar as almas segundo a imagem de C risto e im 
plantar-lhes a cruz no coração constitu iu  a grande m is
são da vida para o Reform ador da Ordem e guia espiritua l.
A esse fim  foram  destinados todos os seus escritos e é disso 
que falam , mais concreta e pessoalmente, suas cartas e os 
testemunhos sobre sua atividade.

No carm elo de Granada, ao vestir com o santo hábito 
sua filh a  espiritua l M aria Machuc, deu-lhe o nome de Ma
ria  da Cruz. Conduziram-na depois à presença do Santo, 
no locutório, e disseram: “ Cremos que ela lhe será espe-

2. Cf. Subida do monte Carmelo, 1. 3, p. 35.
3. Cf. Pe. Bruno, Vie cTamour, p. 264.
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cialmente cara, po r se chamar 'da C ru z '"; ao que o Santo 
respondeu: “Por certo ela me será m uito cara se realmente 
amar a cru£ ’ . * O Santo costumava recomendar com insis
tência àqueles com quem tratava que tivessem grande pre
dileção pelo sofrim ento, unicamente por am or a C risto, e 
não por desejo de consolação terrena. Freqüentemente d i
zia: “M inha filh a , não queiras desejar nada além da croz,
sem qualquer consolação, porque isso é em verdade perfei
to ” . * Em Granada, respondeu a sua penitente, Juana de Pe- 
dxaza, ao ouvi-la queixar-se de sofrim entos: "Tudo são ba
tidas e golpes na alma para que haja mais am or e suscitem 
mais orações e suspiros espirituais a Deus. . .  (e esta pre
ce): ö  grande Deus de amor, ó Senhor! Quantas de vossas 
riquezas pondes na alma que não ama nem aprecia outra 
coisa senão a Vósí

A essa alma vós vos entregais e vos unis a ela por amor 
e assim lhe dais paxa apreciar e am ar aquilo que em vós a 
alnia sumamente deseja e que a beneficia. Mas, por ser 
conveniente que não nos fa lte  a cruz (que não fa ltou  a nos
so Amado) até a m orte de amor, ele dispõe de nossos so
frim entos segundo o amor daquilo que m ais queremos, para 
que façamos sacrifícios maiores e aumentemos em valor. 
Mas tudo é breve, pois só chega até o momento de erguer 
o cutelo; depois Isaac fica  vivo, e com a promessa de pro
le m u ltip licada".*

Laços particularm ente estreitos ligavam-no às carm eli
tas de Béas. Como superior em E l Calvário (logo depois 
de sua fuga do cárcere) e como re ito r do Colégio de Baeza, 
o Santo achava-se perto celas e podia exercer influência 
pessoal pelas pregações, colóquios espirituais e exortações 
no confessionário. Mais tarde ainda fo i hóspede no Carme
lo  de Béas. As exortações orais eram complementadas pela 
correspondência. Lemos numa carta, de novembro de 1586: 
“ Aquele que procura deleite em qualquer coisa deixa de 
manter-se vazio para que Deus o cumule com seu deleite 
inefável; e volta do encontro com Deus ta l como estava 
quando o procurou, porque tem as mãos enredadas e não 
podem reter o que Deus lhes concedia. . .  S irvam  a Deus, 
minhas amadas filhas, em C risto, seguindo-lhe as pegadas 
de m ortificação, com toda a paciência, todo o silêncio e to-

4. Pe. Bruno, St. Jtan, p. 307.
5. Conselhos sobre a vida espiritual, 10.
6. 10.* Carta, de 28-1-1589, E. C r. U I, 89.
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dos os anseios de padecer; façam-se verdugos das satis- 
fações m ortiíicando-se, caso haja permanecido po r m atar 
algo que estorve a ressurreição in te rio r do E sp írito ” . 1

À Madre Leonor Batista, p rio ra  de Béas, assim escreve 
João, em 8 de fe v e re iro  de 1588: "Lembro-me de que, assim 
como Deus a chamou para que vivesse vida apostólica, que 
é vida de desprezo, assim ele continua a levá-la po r esse ca
m inho, o que me consola. Pois a fina l, Deus quer que o 
religioso na verdade seja tão religioso que tenha acabado 
com tudo e que tudo se tenha acabado para ele, porque Deus 
mesmo quer ser sua riqueza, consolo e g lória  deleitosa. Foi 
grande a mercê que Deus fez a V. Rev., porque agora, bem 
olvidada de todas as coisas, poderá a sós gozar bem de 
Deus, não lhe im portando que a tratem  como quiserem, por 
amor de Deus, porque V. Rev. não se pertence a si, mas a 
Deus” . •

A tuna postulante dá o seguinte conselho: "Acerca da 
paixão do Senhor, procure o rig o r corporal, com discrição, 
e a aversão a s i mesma, a m ortificação, pois essa a causa 
nada a p rópria  vontade e inclinação, pois fo i essa a causa 
daquela paixão e mor te . . 9

À p rio ra  do recém-fundado convento de Córdoba, escre
ve: “ Foi desígnio de Deus estarem alojadas em casa tão 
pobre, onde há tanto calor, porque assim poderão causar 
alguma edificação e dar a entender o que professam, que é 
o C risto despojado; e ainda, porque as que se sentirem  cha
madas saberão o espírito em que hão de v iv e r,. .  Cuide de 
conservar o espírito de pobreza e desprezo de tudo; de ou
tra  form a, saiba V. Rev. que cairão em m il necessidades es
p iritua is e tem porais. Todas hão de contentar-se com Deus 
somente. Saibam que só haverão de provar e padecer as 
necessidades a que sujeitarem  o coração: o pobre de espí
rito , vendo-se à míngua, está mais contente e alegre, porque 
pôs seu tudo em nada, em coisa alguma; e assim em tudo 
ele encontra largueza de coração. Feliz é esse nada, fe liz 
esse esconderijo do coração: tem tanto poder que a tudo 
domina, sem nada querer su je ita r a s i p róprio  e desfazen
do-se de preocupações para poder arder em m aior amor. 
As irm ãs aproveitem-se dessas prim ícias de espírito  que 
Deus concede nesse in ício , para retom ar com m uita  renova
ção o caminho da perfeição em to ta l hum ildade e desape-

7. 6> Cana. E. C r., m , »4.
8. 8.« Carta, E. C r, m , 86.
9. 12.* Carta, E. C r., tU. 90.
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go, in te rio r e exterior, não com ânimo pue ril, mas com 
vontade robusta. Sigam a m ortificação e a penitência, que
rendo. que C risto lhes custe algo, e não sendo como os que 
buscam, em Deus, ou fo ra  dele, seu p róprio  conforto e sos
sego; procurem  o padecer em Deus e fo ra  dele, por seu 
amor, no silêncio, na esperança e na lem brança amoro
sa. .

O caminho mais escure é o mais seguro. A doutrina 
da N oite  escura é acentuada com insistência também na 
direção das almas: "Como andais nessas trevas e vazios de 
pobreza espiritua l, pensais que tudo e todos vos fa lta m ... 
Mas não vos fa lta  nada...

Quem não quer outra coisa, senão Deus, não anda em 
trevas, por m uito obscurecido e pobre que seja; e quem 
não procura presunções ou gostos próprios, em Deus ou 
nas criaturas, nem faz sua própria  vontade, n isto ou naqui
lo, não tem  em que tropeçar. . .  Nunca estivestes m elhor 
que^agora, porque nunca estivestes tão hum ilde e submissa, 
pouco vos estimando a vós mesma e a todas as coisas do 
mundo; nem vos reconhecíeis tão má e Deus, tão bom, nem 
servíeis a Deus tão pura e desinteressadamente como ago
r a . .. Que desejais? Que pensais que é servir a Deus, senão 
deixar de p ra ticar maldades, observando seus mandamen
tos e nos colocar a seu serviço, tão bem quanto pudermos? 
Havendo isso, que necessidade haverá de outras ilum ina
ções, luzes ou gozos... onde nunca faltam  à alm a tropeços 
e perigos? Assim, 6 grande mercê de Deus obseurecer as 
faculdades e empobrecer a alma, para que elas não possam 
induzir em e rro ... Vivamos aqui como peregrinos, pobres, 
desterrados, órfãos, sedentos, sem caminho e sem nada; 
mas lá, tenhamos esperança de tu d o ... ” w

O Santo escreve com m uito amor às suas filhas espiri
tuais; mas esse amor outra coisa não é senão o ín tim o dese
jo  de sua salvação eterna: "Agora, enquanto Deus não nos 
concede tudo isso no céu, mantende-vos na prática das v ir
tudes da m ortificação e paciência, desejando tom ar-vos, pe
lo sofrim ento, algo semelhante a esse nosso grande Deus, 
hum ilhado e crucificado, pois esta vida, se não fo r para 
im ita -lo , não será boa” . 31

10. 18,.* Carta (numeração nova, 19.*) a Joana de Pedreza, E. C r.,
IU, 101».

11. 20.* (26.*) Carta a madre Ana de Jesus, em Segóvja, de 6-7-1591,
E. C r., m , 105.
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Por esses m otivos, são João não acreditava nas graças 
mais elevadas da vida de oração de uma alma se lhe faltas
se hum ildade. Encarregado, certa vez, pelo vigário geral 
dos Carmelitas descalços, padre N icolau D ória, de examinar 
o espírito de uma religiosa, tida  como altamente agraciada, 
m anifestou exatamente esse parecer: “O (de fe ito ) p rinc i
pal é que nesse modo em que ela se encontra não aparecem 
os efeitos da hum ildade; quando as mercês são verdadeiras, 
como aqui ela afirm a, ordinariam ente nunca se comunicam 
à alma sem antes a desfazer e an iqu ilar em abatim ento in
te rio r, pela hum ildade’'. Ainda que os efeitos da hum ilda
de nem sempre se manifestem de maneira tão elevada, “as 
apreensões de D eus... que ela aqui chama de união, nunca 
ocorrem  sem eles. Provai-a no exercício árido das v irtu 
des, principalm ente no desprezo, hum ildade e obediência. 
O rum or que esse toque provocar m anifestará a docilidade 
da alma em que foram  causadas tantas mercês, e as provas 
hão de ser firm es, porque não há demônio que não sofra 
um pouco por sua honra” .13

O mesmo espírito revelam as cautelas para religiosos 
que, em várias ocasiões, são João anotou por escrito. En
tre  as cautelas provavelmente redigidas para as carm elitas 
de Béas, acham-se as três seguintes contra a carne:

1. "A  prim eira  cautela é entenderes vieste
para o convento, senão a fim  de que todos te lavrem  e te 
exercitem. E assim, para te livrares de todas as inquieta
ções e perturbações que te podem assaltar, em razão dos 
temperamentos e do tra to  dos religiosos, e para tirares 
proveito de todos os acontecimentos, convém pensares que 
todos são artesãos, que estão no convento para te provar 
(como na verdade o são) e que uns hão de te lavra r com 
palavras, outros com obras, outros com pensamentos con
tra  ti, e que a tudo isso hás de fica r submisso, como a está
tua o fica  àquele que a esculpe, que a pinta, ou que a reco
bre de dourado. Se não observares isso, não saberós ven
cer tua sensibilidade e teus sentimentos, não saberás com
portar-te bem no convento, com os religiosos, nem alcan
çará* a santa paz, e nem te ílvrarâs de m uitos tropeços e 
inales” .

2. “ . . ,  Jamais deixes de fazer as obras por fa lta  de 
gosto ou deleite que nelas experimentares, se convier ao ser
viço de Deus que elas sejam feitas. Nem as faças só pelo 12

12. 25.* Carta, a padre Dória, JE. C r., m , 110».
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deleite e gosto que te derem, mas convém fazê-las tanto 
quanto as insípidas, porque sem isso é im possível ganha- 
res constância e venceres tua fraqueza.”

3. " . . .  Nos exercícios, o varão espiritua l nunca há de
põr us olhos uo que tenham de saboroso, para apegar-se a 
isso e só por isso fazer os exercícios; nem há de fu g ir do que 
neles houver de amargo. Antes, há de procurar e abraçar 
o trabalhoso e insípido, com o que se porá fre io  à sensuali
dade. Porque de outra maneira, nem perderás o am or-pró
prio . nem ganharás o amor de Deus.” ,a

Deus chama as almas ao convento “ para que sejam pro
vadas e purificadas como o curo, com o fogo e o malho, e 
convém que não faltem  provas e tentações de homens e de 
demônios, fogo de angústias e desconsclos. Nestas coisas 
o religioso há de exercitar-se, procurando sempre tomá-las 
com paciência e conform idade com a vontade de Deus, e não 
tomá-las de modo ta l que ern lugar de Deus o aprovar nes
sa provação, venha a reprová-lo, por não ter querido levar 
a cruz de C risto com paciência ... Não andes escolhendo 
o que tem menos de cruz, por ser lige iro  o peso; quanto 
m aior o fardo, mais leve será, se o tomarmos por Deus” . 14 
“ Quando estás carregado, estás jun to  a Deus. que é tua fo r
taleza e que está perto dos atribulados; quando estás 
aliviado, estás jun to  a ti, que és tua própria  fraqueza; por
que a virtude e a força da alma crescem e se robustecem 
nos trabalhos (suportados com espírito) de paciência.” 14 
“Deus mais te estima por te inclinares à aride2 e ao so fri
mento por seu amor, que por todas as consolações, visões 
espirituais que possas te r.” 3® “ Não poderá chegar à per
feição aquele que não procura satisfazer-se com o nada, de 
modo que a concupiscência natural e espiritual estejam sa
tisfe itas com o vazio, pois para chegar à suma tranqü ilida
de e paz de espírito, isso é necessário. Assim na alma pura 
e singela freqüentemente está em ato o amor de Deus.”  17 

Toda uma série de sentenças tem por objeto im ediato 
a im itação de C risto: “ Não há progresso na vida esp iritua l 
sem im itação de C risto. Ele é o caminho, a verdade, a vida 
e a porta pela qual se deve entrar para ser salvo” . ,w “ Traze

P
P

[h

13. e. Cr.,in, 6ss.
14. Quatro avisos a um religioso, E. C r., m , t l .
15. Normas e sentenças, £. C r., m , 17.
16. Ibidem, 14.* sentença, E. C r., IH, 17.
17. ibidem, 50.* sentença, E. Cr., IH, 22.
18. Outras normas e sentenças, E. C r., HI, 24ss. 76.* sentença.
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um desejo constante de im ita r a Jesus C risto em todas as 
tuas obras, conformando-te com sua vida, na qual deves 
re fle tir para saberes im itá -la  e com portar-te em todas as 
coisas como ele se com portaria.” 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 “Renuncia a qualquer 
desejo ou gosto que não fo r simplesmente para a honra e 
glória de Deus e permanece no vazio por amor àquele que 
nesta vida não quis mais que fazer a vontade de seu Pai a 
qual chamava de sua comida e de alim ento.” ** “ C rucifica
do in te rio r e exteriorm ente com Cristo, v i verás nesta vida 
com fa rtu ra  e satisfação de tua alma, possuindo-as pela tu r 
paciência.”  31 “ Baste-te o C risto Crucificado e com ele pa
dece e descansa. Por isso, aniquila-te em todas as coisas 
exteriores e interiores.”  ** “ Se quiseres chegar à posse de 
Cristo, jam ais o busques sem a cruz.”  « “ Quem não busca 
a cruz de C risto não busca a glória de C risto.” w “ O que 
sabe quem não quer sofrer por Cristo? Quanto maiores e 
mais pesados os fardos, tanto m elhor recompensa para 
quem os carrega.” 2» “Alegra-te constantemente em Deus. 
que é tua salvação e considera como é bom padecer de qual. 
quer maneira por aquele que é bom.”  « “ Se queres ser per
fe ito, vende tua vontade e a dês aos pobres de espírito e 
vem a Cristo pela mansidão e hum ildade e segue-ò até o 
Calvário e o sepulcro.” 3r “As dificuldades e os sofrim entos 
suportados por amor a Deus são como pérolas preciosas. 
Quanto maiores, mais valiosas são, mais suscitam  em quem 
as recebe m aior am or ao doador. Assim também os so fri
mentos causados pelas criaturas, quando aceitos por amor 
a Deus, são tanto mais valiosos quanto maiores, e causam 
m aior amor a Deus. Suportar nesta te rra  sofrim entos por 
amor a Deus, mesmo que por um instante, traz no céu a 
recompensa de sua Majestade com bens in fin ito s  e temos: 
isto é, ele próprio , sua beleza e glór ia. . a*

Um dia aconteceu que, em presença do Santo, uma inna 
se pronunciou em term os desfavoráveis a um leigo que era 
hostil ao convento. Recebeu, então, o seguinte conselho:

19. Ibidem, 77.» sentença, E . Cr.. 25.
20. Ibidem, 78.» sentença, E. C r., III, 25.
21. Ibidem, 80.« «ntença, £, Cr., HJ, 2J.
22. Ibidem, 81.» sentença, E . C r., IH, 25.
23. Ibidem, 86.* sentença, E. C r ÎTT. 25.
24. Ibidem. 84.» sentença, E. C r., IU , 25.
25. Ibidem, 87.» sentença, E. C r„ III, 25.
26. Ibidem, 293.» sentença, E.Cr.. UI. 49. Cf. Lc 1,47.
27. Outros avisos. 7.» sentença, ECr., m , 58.
28. Ibidem, I.« aviso, E, C r., JQOt, 67.
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“ Nesse caso, vós e as demais deveis acolhê-lo com m aior 
afabilidade; ’ deste modo vos tom aríeis discípulas de Cris
to ” . E acrescentou: “ É mais fá c il suportar uma pequena
amargura nessa ocasião, e encomendar esse homem a Deus, 
que dobrar a amargura cedendo à vontade em tais senti
mentos contra o próxim o” . 50

Em conversa com um religioso, p ro fe riu  com insistên
cia as seguintes palavras: “ Se a qualquer tem po. . .  alguém
__ seja ou não superior — vos quisesse convencer de uma
doutrina de facilidade e de xr.aior a lívio , não lhe deis cré
dito e não a abraceis, ainda que seja confirm ada com m ila
gres. Penitência e mais penitência; desapego de todas as 
coisas. Se quereis chegar à posse de C risto, jam ais o bus
queis sem a‘ cruz. Seguir a cru2 pela renúncia a tudo, in 
clusive a nós mesmos, é nossa vocação, como descalços da 
Bem-aventurada Virgem ; não devemos ceder à nossa moleza 
e comodismo. Preste-se atenção nisto e não se esqueça de 
pregá-lo sempre que possível, pois é para nós de grande im 
portância” . 36

Outro aviso revela o amor autêntico que urge o discí
pulo da cruz a conduzir outros ao caminho por eie p róprio  
encontrado. “ Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas 
de meu Pai?” : 31 essas palavras, as prim eiras que do Salva- 
dor nos foram  transm itidas, João as relaciona com a gran
de missão da vida do Senhor e de seus seguidores: “ Coisas 
do Pai eterno: aqui outra coisa não havemos de entender 
senão a redenção do mundo, o bem das almas, para o que 
Cristo Senhor nosso empregou os meios pré-ordenados pelo 
Pai eterno. E Dionísio Areopagita, em confirm ação dessa 
verdade, escreveu aquela maravilhosa sentença que d iz ... 
que “ a suprema perfeição de quaisquer seres, em sua hie
rarquia e seu grau, consiste em subir e crescer na im itação 
de Deus, conforme o talento e capacidade de cada um. E o 
que é mais adm irável e divino é ser cooperador de Deus na 
conversão e reconquista das almas. Porque nisso resplan
decem com glória  imensa e inevitável as próprias obras de 
Deus. E por isso Cristo Senhor Nosso as chama obras de 
seu Pai. E é evidente que a compaixão para com o próxim o 
tanto mais cresce quanto mais ama, tanto mais deseja que

29. Ibidem, 2.° »viso, E. C r., m , 68.
30 Ibidem. 5.« aviso, E. C r., IU, 69. Ele se encontra quase literalroente 

como fragmento epistolar 25(26) E. C r., UT, 109, reproduzido na H istoria  dei 
vencrable padre FreyJuan de Ia Cruz, V I, c. 8.

31. Lc 2,49.
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esse mesmo Deus seja amado e honrado por todos, e quan
to mais o deseja, tanto mais trabalha por isso, assim  na ora
ção como em todos os outros exercícios necessários que lhe 
sejam possíveis. E  tão grande fe rvor e força existem  em 
sua caridade, que esses possuídos po r Deus não se podem 
lim ita r apenas a seu p róprio  ganho e contentar-se com ele; 
antes parece-lhes pouco ir  sós ao céu e procuram  com 
ânsias, com celestiais desejos e diligências aprim oradas, 
levar m uitos para o céu consigo. Isso nasce do grande amor 
que têm  a seu Deus, e é este o fru to  próprio  da oração e da 
contemplação p e rfe ita s".« Se o zelo pelas almas é tido  co
mo fru to  da união com Deus, o amor do próxim o, por sua 
vez, éum meio im portantíssim o para a tin g ir a união:
. . .  "Duas coisas servem de asas à alma para sub ir à união 
com Deus: são a compaixão afetiva pela m orte de C risto 
e pelo próxim o. Quando a alma se detiver a compadecer-se 
da cruz e paixão do Senhor, recorde-se de que ele esteve na 
cruz somente para realizar nossa redenção” .*3 Is to  s ign ifi
ca que aquele que se entrega em união amorosa à Paixão 
de C risto na cruz, isto éf a um  am or de to ta l entrega de si 
próprio, estará unido ã vontade de Deus, pois, pelo amor 
e pela entrega salvifica de Jesus, realiza-se a vontade salvi
fica de Deus. A alma unir-se-á ao ser d ivino (que é o Am or 
que se doa), seja na mútua doação das Pessoas divinas, na 
vida in te rio r da Trindade; seja em suas manifestações ex
ternas. Assim, a perfeição pessoal, a união com Deus e a 
ação em favor da união de outros a Deus constituem  uma 
só coisa. O caminho para isso tudo é a cruz. E  a pregação 
da cruz seria vã se não fosse expressão de uma vida de 
união com o Crucificado.

"Meu Amado, tudo para t i e nada para m im ; tudo para 
m im  e nada para ti.

Oh! como será doce para m im  a tua presença, ó tu  que 
és o sumo bem. Em silêncio, hei de me aproxim ar de ti; 
descobrir-te-ei os pés, para que hajas por bem unir-m e con
tigo em m atrim ônio e não sossegarei até estar gozando em 
teus b raços...

. .  ,E  agora te rogo Senhor, que não me deixes nunca 
isolada em meu recolhim ento, porque sou desperdiçadora 
de m inha alma.”  u

32. Ibidem, 10.° aviso, B. III, 63».
33. Ibidem, 10.° aviso, II.
34. E.Cr, m , 57.
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Nesse amoroso suplício da alma, revela-se o caminho 
que em sua vida trilh o u  João da Cruz: ele seguiu as pegadas 
do M estre amado na via crucis. Por isso, ainda criança, es
colhera um  le ito  áspero. Quando rapaz, prestou serviços 
de enfermeiro com incansável dedicação, sendo viva im a
gem do Salvador, o qual não se furtava ao ser rodeado pelos 
sofredores e pelos que dele necessitavam. O amor aos 
doentes, os membros sofredores de Jesus C risto, acom
panhou-o a vida in te ira : mais tarde, sendo superior e vi- 
sitador, ao entra r nos conventos, depois da saudação cu i
dava, em prim eiro  lugar, dos doentes, preparava-lhes pes
soalmente os alim entos, limpava-lhes os vasos e não per
m itia  que por fa lta  de recursos fossem removidos aos 
hospitais. "Repreendia com severidade quaisquer negli
gências nesse pon to /’ ”  No convento de Sant'Ana, em Me
dina dei Campo e no Colégio de Santo André, em Sala- 
manca, o amor à cruz levou o jovem  religioso a uma vida 
de tanta penitência que, falando a seu respeito no in íc io  da 
Reforma, dizia a santa Madre que, quanto a João da Cruz, 
“nenhuma prova era necessária”  (ao contrário  de seu com
panheiro bem mais idoso, padre Antonio de Heredia) "por
que embora estivesse entre os calçados, sempre havia leva
do vida de m uita perfeição e observância religiosa” . ** Em 
Salamanca, todas as noites tomava discip lina até sangrar, 
passava grande parte das horas noturnas em oração e du
rante o curto  tempo de repouso ao invés de cama usava 
uma enxerga. O pobre casebre de Durvelo — do qual, ao 
visitá-lo  com a santa Madre, disse uma companheira desta: 
"Por certo. Madre, não há espirito, por m uito bom que seja, 
que possa suportar is to ",*7 aos olhos daqueles dois padres 
era um paraíso. Já ficou d ito  que seu ornamento eram cru
zes e caveiras. "O coro era o sótão que no centro era mais 
elevado, o que lhes perm itia  recitar as H oras" (canônicas): 
mas deviam abaixar-se m uito para entrar e para ouvir m is
sa. Em dois cantos, voltados para a igre ja, também duas 
erm idazinhas, onde não podiam permanecer senão deita
dos ou sentados; estavam cheias de fe rro  (porque o lugar 
era m ulto  írlo , e o telhado quase lhes batia sobre as cabe
ças) e também duas janelinhas voltadas para o a lta r e duas 
pedras como travesseiros.*1* Após o o ficio  de M atinas, reza
do à meia-noite, permaneciam no coro até a hora de Prim a,

35. Pc. Bruno, V it d  am out, p. 218.
36. Santa Teresa, Fundações, c. 13.
37. Idem, Ibidem.
38. Idem, ibidem, c. 14.
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“em oração tão profunda, que lhes acontecia ir  para Prima 
com o hábito cheio de neve, sem o sentirem ’*. A fim  de 
instruírem  o povo pobre e incu lto  das redondezas, iam 
” . . .  descalços... com m uita neve e frio ; e depois de terem 
pregado e confessado, voltavam para casa bem tarde para 
comerem. Seu contentamento fazia com que tudo isso fos
se pouco“ . *° No tempo em que João teve consigo, em Dur- 
velo, sua mãe e seu irm ão, era Francisco quem lhe fazia 
companhia em suas jornadas pastorais. Depois da prega
ção, retiravam -se pressurosos, sem aceitar qualquer convite 
de almoço nas casas da paróquia. À beira da estrada, comiam 
pão e queijo que sua mãe, Catalina, lhes havia preparado.41 
Assim v iv ia  o Santo, fie l aos princípios que mais tarde pres
creveu a outros: "Procure unicamente, por amor a Jesus
C risto, alcançar o despojamento, a renúncia e a pobreza 
em todas as coisas deste m undo;41 o pobre de espírito , ven
do-se à míngua, está mais contente e alegre, porque pôs seu 
tudo em nada, e em coisa alguma; e assim em tudo acha 
largueza de coração“ . 4*

Era tão grande o rig o r da penitência dos dois prim ei
ros carm elitas descalços que a santa Madre pediu-lhes que 
se moderassem. "Tanto desejo e oração”  lhe custara o en
contrar religiosos idôneos para o começo da Reform a, e 
agora tem ia que o demônio instigasse em ambos excessivo 
zelo, a fim  de lhes desgastar prematuramente as forças e 
destru ir a obra logo no in ício . Os padres, entretanto, não 
a atenderam, e continuaram  com vida rigorosa.

Pouco mais tarde, quando em torno dos dois já  se reu
n ira  uma pequena fam ília  conventual, aconteceu que, por 
força de m uito cansaço e indisposição, padre João sentiu-se 
tão fraco que pediu a seu p rio r, padre Antonio, licença para 
tom ar sua refeição pouco antes da hora marcada. M al aca
bara de tom ar um pouco da refeição, arrependeu-se amar
gamente. Procurou às pressas padre Antonio e pediu-lhe 
permissão para se acusar diante da comunidade. Depois 
levou pedras e cacos ao re fe itó rio ; ajoelhou-se sobre eles 
durante a refeição e flagelou seus ombros nus até correr 
sangue. SÓ interrom peu a se veia disciplina para acusar-se 
em voz alta, com palavras comoventes; depois, continuou

í
f
■?
I

39 ■ Idem, ibidem.
40. Santa Tema, Fundações, c. 14.
41. Pe. Bruno, Vie d’p. 45.
42. Outros avisos, 355.» aviso, C r., IH , 56.
43. Outros avisos, 356.° aviso, C r., U I, 5$.
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sua cruel flagelação até desfalecer. Os irm ãos assistiram  ao 
ato, ao mesmo tempo horrorizados e adm irados.

E nfim , padre Antonio ordenou ao penitente sem culpa 
que se retirasse e fosse orar a Deus, para que perdoasse a 
todos eles suas m isérias.44 Mesmo depois, o Santo desco
nhecia a indulgência para consigo próprio . Sua cela, até 
mesmo quando p rio r, era a mais pobre em toda a casa. 
Em 1586, no verão, embora doente e enfraquecido, por in
cumbência do padre provincia l, percorreu a Espanha em 
todas as direções, numa caminhada de 400 m ilhas, debaixo 
de fo rte  canicula, revestido com o pesado hábito e a túnica 
de lã que costumava usar, tanto no verão como no inverno. 
Como p rio r, em Segóvia, iniciou a construção de um novo 
convento, e não fo i apenas o mestre-de-obras, mas com 
suas próprias mãos ajudava no trabalho, procurando pe
dras nos rochedos. Durante o ano todo, trazia os pés des
cobertos, usando apenas alpercatas.«

Na ocasião do grande conflito  interno da Ordem, o San
to se interpôs entre os irmãos desentendidos. N icolau Dória 
e Jerônim o Graciano. Ele viu o que havia de bom e de falho 
em ambas as partes e procurou servir de m ediador, embo
ra suas palavras nada obtivessem. Então, voltou a entre
gar-se à d iscip lina severa. Seu companheiro de viagem, fre i 
M artinho, não mais suporta ouvir os golpes cruéis: acende 
uma vela e, tomando-a, acorre ao Santo. Este, porém, 
lhe declara te r idade suficiente para cuidar de si p róprio . 
O mesmo frade, ao cuidar de João durante uma enferm i
dade grave, tirou-lhe uma corrente que envergara durante 
sete anos, com o intento de não mais a re tira r. Ao des
prender-se a corrente o corpo sangra. Em vão, padre João 
Evangelista, numa viagem feita em comum, tentou persua
d ir o Santo a desfazer-se do c ilic io . Ele descobriu que, 
escondidas sob o hábito, o Santo usava calças cheias de 
nós e lhe observou que isso era rig o r excessivo em quem 
se achava tão doente. “ Cale-se, meu filh o ” , fo i a resposta, 
“ pois já  é grande a liv io  andarmos a cavalo. Nunca devemos 
entregar-nos ao descanso completo” . “ ' Durante a ú ltim a 
doença de são João da Crua, o bondoso fre i Pedro de São 
José teve a idéia de lhe proporcionar com m úsica alguma 
distração em suas dores intensas. Assim mandou v ir três 
dos melhores músicos de Ubeda.

44. Pe. Bruno, Saint Jean, p. 92.
45. Sandálias urdidas com cânhamo.
46. Pe. Bruno, Saint Jean, pp. 3l2ss. Narração de padre João Evangelista.
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O biógrafo do Santo, JerÔnimo de São José, relata que 
são João pretendia dispensá-los com toda a afabilidade, 
depois de alguns momentos, pois julgava não ser convenien
te m isturarem-se prazeres terrestres aos celestes. A final, 
para não entristecer a seus confrades, deixou que os artis
tas continuassem a tocar. Mas quando lhe perguntaram  a 
opinião, viu-se obrigado a dizer: “ Não ouvi a música, pois 
outra, m il vezes mais encantadora, extasiou-me durante o 
tempo todo". *r Bem podemos compreender Baruzi, que pres
ta mais fé ao testemunho segundo o qual o Santo disse a 
seu enferm eiro: “ Meu filh o , dá-lhes algum refresco, agra
dece-lhes o ato de caridade que me prestaram  e deixa-os 
p a rtir, pois não é razoável abreviar com música o tempo 
das dores que Deus me concedeu".« Isso é perfeitam ente 
condizente com o espírito  de nosso Pai são João: querer 
carregar a cruz sem a lív io , até o fim . No prim eiro  relato, 
a segunda parte conta, também, com m uito a seu favor: ev i
dencia a atenção para com os confrades, o que bem condiz 
com a delicadeza do Santo. Nem se pode negar a música 
celestial, pois durante a vida toda o grande amante da cruz 
fo i manifestamente agraciado pela generosidade de Deus 
com toda a sorte de consolações, já  que ele não procurava 
outra coisa senão amarguras. Em bora João tenha pratica
do a penitência corporal, nunca a ju lgou um fim  em si. Ser
via-lhe de meio indispensável, seja para dom inar perfeita
mente o corpo e a sensualidade, de modo que não o impe
dissem na abnegação mais im portante — a m ortificação in
te rio r — para, mediante os sofrim entos físicos, entrar em 
união com o Salvador padecente. Uma prova de que ele 
dava bem m aior im portância à m ortificação in te rio r é que 
os avisos referentes a esta ocupam mais espaços cm seus 
escritos e sentenças, nos quais o elemento corporal está 
presente em menor proporção que o in te rio r e o esp iritua l. 
Ê certo que ele fa la  das mútuas relações entre ambos, so
bretudo no tocante à participação do corpo na vida da 
graça e da g lória ; entretanto, é sob o aspecto da alma que, 
prim ariam ente, o Santo considera o homem. É s ign ifica ti
vo que ele pouco fale em homens; po r vezes fa la  em pes- 47 48

47. JerÔnimo de Sáo José, Vida e obras de são João da Cruz, edição 
francesa das Carmelitas de Paris, p. 252.

48. J. Baruzi, St. h a n , p. 221. Sobre essa ocorrência há vários tes
temunhos. Eú o de frei Pedro (in Pe. Bruno, St. Jean, pp. 358ss.): "Se 
Deus me enviou tamanhas dores... por que desejas amenizá-las...? Quero 
sofrer as mercês que o Senhor me enviou sem alivio algum ..."'
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i soas, na m aioria dos casos fala em . Ele p ró p rio  diz 
expressamente o que pensa acerca da relação entre a m or
tificação exterior e a in te rio r: "A  submissão e a obediência 
são penitências da razão e do discernim ento e por isso 
constituem sacrifício mais aceito e agradável a Deus que 
todos os dem ais... (superiores) à penitência corporal’’ . 45 
“Penitência corporal sem obediência é sumamente im per- 

[ fe ita, pois os principiantes se sentem estimulados a ela sd 
pelo próprio  desejo e pelo gosto que aí encontram ; e agin
do im pelidos pela vontade própria , neles aumentam antes as 
faltas que as virtudes." w Encontramos no Santo a máxima 
reprovação aos superiores que impõem aos súditos exces- 

f  sivo rig o r de penitência. Nesse pa rticu la r, ele p ró p rio  agia 
com sábia discrição e freqüentemente lhe coube reparar 
danos causados pelo demasiado zelo de outros. Assim, em 

f 1572, fo i mandado, a pedido da santa Madre, ao noviciado 
de Pastrana, para pôr cobro aos exageros de padre 

‘ Ângelo, mestre de noviços. No outono de 1578, alguns me
ses após sua fuga do cárcere, fo i mandado como p rio r ao 
erem itério de E l Calvário. Lá encontrou também a prática 
da ascese exagerada e cuidou de m itigá-la. Em virtude de 
sua perspicácia, logo reconheceu que tais violências enco
briam  insegurança in te rio r. A Pedro dos Anjos, que se des- 
media em rigores de penitência, o Santo predisse, quando 
da viagem daquele a Roma, que ia como carm elita descalço 
e vo ltaria  como carm elita calçado. De fato, o asceta, por 
demais zeloso, não resistiu à influência da relaxada corte 
napolitana, enquanto João nunca vacilou. Em  ú ltim a  aná
lise, o que define a relação entre m ortificação in te rio r e 
exterior não é a doutrina, e sim  a vida. Ao lem brarm os os 
exercícios de penitência do Santo, durante toda a sua exis
tência, parece que d ificilm ente poderão ser ultrapassados 
pelas cruzes puramente espirituais. Não é possível, nesse 
caso, avaliação exata. Para as m ortificações, como para tu 
do quanto é de ordem espiritua l, não há medidas num éri
cas. nem term o de comparação com obras exteriores. Con
tudo, se recordarm os os pensamentos fundamentais desen
volvidos pelo Santo na Subida (b ) — nada gozar, nada  sa
ber. nada ser —, podemos dizer que aí está o ponto culm i
nante do despojamento. E não se lhe pode com parar nem 
mesmo o grau máxime das obras exteriores, pois estas,

49. Outros «visos, E. C rn U I, 48.
50. O . parte anterior, H 31, 3b e H 32, L
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como tais, antes intensificam  a consciência de si mesmo, 
que conduzem ao nada, à m orte do p róprio  “ eu” .

Como, portanto , havemos de provar que João, pes
soalmente, alcançou o perfe ito despojamento esp iritua l que 
ele exigia? Porventura não é m uito fechada a vida in te rio r 
deste Santo tão reservado? Isso é verdade: não a podemos 
le r, como nos é dado le r o coração da santa Madre e de 
tantos outros que se viram  obrigados a escrever a h istória  
de sua alma. Mas o próprio  coração do Santo se revela, a 
contragosto, em seus escritos, principalm ente nas poesias. 
Acrescente-se o grande número de testemunhos de contem
porâneos, que de sua personalidade nos legaram um retra
to  n itid o  e coerente. Entre esses, há alguns que se baseiam 
em relatos confidenciais de são João, pois havia algumas 
pessoas que lhe eram tão chegadas e unidas em Deus, que 
ele lhes revelava segredos de seu in te rio r. Desse número 
são, prim eiram ente, seu irm ão, Francisco, e algumas car
m elitas. *■

É nos poemas que podemos colher a impressão mais 
pura e mais clara. Neles fala o coração. Em alguns (não 
em todos) a linguagem é tão sonora que não parece conter 
coisa alguma de terreno: o Cântico da noite escura é reple
to de paz profunda; na calma venturosa dessa noite, nada 
se nota do ru ido  e da agitação do dia; na Chama viva de 
amor. o coração arde no fogo mais puro e celeste: o mun
do desapareceu inteiram ente: a alma só se abraça a Deus, 
com todas as forças; apenas a ferida revela a separação 
entre o céu e a te rra . A plena satisfação da alma, de onde 
fluem  esses poemas, manifesta-se não só no assunto, mas 
também na form a poética dessas descrições artísticas.
A calma e a sim plicidade que lá se encontram são a voz 
natural de um coração que espontânea e facilm ente se efun- 
de em sons crista linos, comparáveis ao canto do rouxino l 
e ao desabrochar de uma flo r. São perfeitas obras de 
arte, pois neles não se encontra nenhum “ a rtifíc io ".0*

51. Padre Bruno e Baruzi aproveitaram-se dessas fontes. Padre Bruno 
utiüzou-ee daj atos do piovcsso romano, enquanto Baruzi consultou o ma
nuscrito 12738 e outros da Biblioteca Nacional de Madri. Padre StIvário 
inseriu uma parte dos enunciados na ediçio espanhola mais recente das 
obras de sio João: Obras IV , Apêndice, pp. 354ss.

52. Isso não contradiz o fato de que formalmente João tem dependên
cia dos poetas de sua época, com os quais ocasionalmente revela afinidade 
vocabular. Acerca da apreciação literária das poesias, veja-se a introdução 
de padre Silvério, no vol. IV das Obras, p. LXXXIX. e Baruzi. ibidem, pp. 
I07ss.
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O mesmo se pode dizer de outros dois poemas: a poe
sia do “ Pastoríco”  e o “ Canto da fon te". Ambos diferem  
dos dois poemas acima citados. No “ Pastorico" não se 
revela de im ediato o movimento da alma. O poeta perce
beu uma imagem e lhe deu expressão a rtís tica : ele vê a 
C risto C rucificado e ouve-o lamentar-se por aqueles que 
desprezam seu am or:

Y dice el pastorcico iAy desdichado 
que aquel que de m i amor ha kecho ausência 
y no quiere gozar la m i ,
y el pecho por su amor muy “

O Santo cria  uma canção pasto ril de acordo com o 
gosto de sua época, o que se pode ainda ve rifica r, em m aior 
escala, no Cântico espiritual. Se o m otivo o rig iná rio  deste 
ú ltim o  é o Cântico dos Cânticos, naquele havemos de espe
ra r alusões ao Bom Pastor, que dá sua vida pelas ovelhas 
(Jo ÍO). O lamento do pastor pela insensibilidade da pas- 
tora não se assemelha, porventura, às dolorosas exclama
ções do Senhor, ao chorar sobre Jerusalém (M t 23,37)? 
As palavras do refrão ( “ el pecho dei am or m uy lastim ado” ) 
são o tema principa l: brotam  de um coração que, esquecido 
de si p róprio , uniu-se intim am ente ao Coração do Salvador.

a essência do sofrim ento de uma alma liv re  de si e unida 
ao C rucificado o que estas palavras m anifestam . (E  isso é 
coerente com o relato de que durante a Semana Santa, em 
Segóvía, João era incapaz de sair de casa por se sentir in 
teiram ente tomado pela “Paixão” . ) 04

Na canção da “ Fonte” , como na Noite escura e na Cha
ma viva de amor, a alma canta o que intim am ente a move. 
E o que a comove não è, como naqueles poemas, sua pró
p ria  sorte, mas a vida in tim a da Divindade, que lhe é reve
lada pela fé: a fonte eternamente viva de onde fluem  todos 
os seres e que a todos dá vida e luz; desta fonte  nasce um 
regato igual a ela, e de ambos nasce um te rce iro  regato de 
igual plenitude (a Santíssima Trindade). O cântico em que 
se entoam essas verdades nãn mera criação poética, inte
lectual, é canto de sons musicais purissim os. A doutrina  da 
Fé se to rnou fluxo v ita l: é um oceano que com ondas tran 
qüilas flu tu a  na alma e nela desprende uma canção. Toda 
vez que as ondas se quebram na orla , ouve-se-lhes o eco:

53. ObTaa IV , pp. 323».
54. Pe. Bruno, St. Jean, p. 329.
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“Aunque es de noche” . A alma, sendo lim itada, é incapaz de 
conter o m ar imenso. O o lhar de seu espírito não está afeito 
à luz celeste; tudo lhe parece escuro. Assim, em plena união 
com a Santíssima Trindade, saboreando o pão da vida em 
que ela so comunica, a alma vive uma vida de saudades 
“porque es de noche” . Esses versos bem traduzem a natu
reza da contemplação obscura.

„ O poema “V ivo sin v iv ir en m i” , “  em seu tema funda
mentai, exprime pensamento quase idêntico: “ Que mucro 
porque no muero” . O tema não é, como na “Ponte”  e no 
“Pastorico” , um hino que está sempre a brotar, esponta
neamente, do fundo do coração: é um tema tratado com va
riações. O a rtis ta  desses versos está cônscio de sua arte. 
Ele "b rinca”  com o tema: sofrer a m orte nesta vida, que 
não é a vida verdadeira. Não é exatamente a vida real que 
a canção quer revelar: é um efeito reflexo do pensamento 
do poeta, que reflete a vida. Suas faculdades ainda agem. 
E a alma, não se encontrando em estado de completa união 
p ia  entrega incondicional, receia ainda perder a Deus e por 
isto queixa-se de seus pecados, sentindo-os como laços que 
a prendem a esta vida. O mesmo acontece form alm ente em 
outros poemas que glosam um mote, repetindo-o como es- 
trib ilh o . Não é possível examiná-los todos. Examinemos 
somente o Cântico espiritual. Padre S ilvé rio M classifica-o 
como a prim eira  e a mais bela das criações poéticas do 
Santo. De fato, algumas estrofes possuem incom parável en
canto. Já deixamos esclarecido que a riqueza das imagens 
apresenta um nexo, dado pela predom inância do sim bolo 
da “ esposa” . 47 Entretanto, não se pode a firm ar que toda 
a beleza das imagens provenha de um movimento espontâ
neo surgido das profundezas da alma: m uita coisa se deve 
à ação plasmadora do a rtista ; várias comparações são re
buscadas. A variedade das imagens e dos pensamentos está 
de acordo com o conteúdo: a inquietação de uma acidenta
da evolução in te rio r. Confrontando esse cântico, em seu 
conteúdo e form a, com os quatro anteriorm ente examina
dos, notamos que todos eles respondem à indagação de cc- 
mo o Santo pôs cm prática a m ortificação in te rio r: fu i pela 
união com Deus que sua alma alcançou o completo despren
dimento de s i própria, a sim plicidade e o repouso; mas isso 
é fru to  da purificação in te rio r, que consiste em uma natv-

55. Obras IV , pp. 320ss.
56. Ibidem, p. LXXIX.
57. Cf. parte anterior, 11 33, 2 c c
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reza ricamente dotada tom ar sobre s i a cruz e entregar-se 
às mãos de Deus para a crucifixão. Foi um  espírito  dotado 
de sublim e vitalidade e energias que se fez p ris ione iro ; fo i 
pela renúncia rad ical que um coração apaixonadamente ar
doroso encontrou o sossego. Os testemunhos confirm am  
essas asserções.

João tudo fazia “ com admirável serenidade e gravida
de” , escreve padre E liseu dos M ártires.54 Seu tra to  e con
versa eram agradáveis, m uito espirituais e proveitosos para 
os que o ouviam e com ele se abriam. N isto fo i ele tão sin
gular e profícuo, que os que se aproximavam dele, homens 
ou m ulheres, voltavam  espiritualizados, devotos e afeiçoa
dos à v irtude. Conheceu e estimou altaraente a oração e o 
convívio com Deus, e a todas as dúvidas que acerca 
dessas questões lhe apresentavam respondia com alta sa
bedoria, dando aos que o consultavam m uita satisfação e 
proveito. Foi amigo do recolhim ento e do pouco fa la r. Seu 
riso  era raro  e composto. “ Era perseverante na oração, na 
presença de Deus, nos atos e elevações da alma, e orações 
jactila tó rias.” 59 Nunca levantou a voz; desconhecia gracejos 
grosseiros e vulgares; jam ais deu a alguém uma alcunha. 
A todos falava com a mesma reverência, e em sua presença 
ninguém podia fa la r de terceiros, senão para louvá-los. Mes
mo no recreio, falava somente de coisas espiritua is e en* 
quanto o fazia, ninguém se punha a dizer outras coisas. Ao 
finda r a refeição, travava conversação esp iritua l, atraindo a 
todos de ta l form a que permaneciam na posição em que se 
achavam. E xtraord inária  influência exercia o Santo sobre 
os demais. Já entre os carmelitas calçados, seu apareci
mento era um convite ao silêncio. Com uma breve frase 
conseguia fazer cessar para sempre angústias e tentações.nn 
Era eminente no discernim ento dos espíritos: às vezes, re
je itava postulantes, ao solicitarem  ingresso na Ordem, em
bora parecessem idôneos na opinião dos demais: outras 
vezes, aceitava-os, ainda que os outros tivessem dúvidas, 
porque para ele era patente o que ao juízo comum era 
ocu lto .51 A uma carm elita em confissão, revelou-lhe uma 
grave fa lta  de sua vida passada de que ela jamais tivora

58. Obras TV, p. 348.
59. Ibidem, p. 349.
60. Cf. Baratt, op. cit., pp. 290ss. e os testemunhos de padre Marti-

obo de São Josí in Obras IV , p, 377.
61. Ver os mesmos testemunhes.
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lembrança e que, portanto, não confessara.** Cabe aqui 
re fe rir uma narrativa da santa Madre que, ao comungar pe
las mãos de João da Cruz, no convento da Encarnação, re
cebeu somente metade da hóstia, sendo evidente seu in tu ito  
de m ortificá-la, pois não lhe conhecia a preferência por hós
tias grandes. ** Severidade ainda m aior dem onstrou no caso 
de madre Catarina de Santo A lberto, em Béas. E la afirm a
ra te r a certeza de comungar em determ inado dia, no qual 
era costume receber a Sagrada Comunhão. Chegado o dia, 
João deixou-a de lado ao d is trib u ir as hóstias, embora ela 
insistisse uma segunda, uma terceira vez. Interrogado sobre 
o m otivo, declarou: “A irm ã tinha certeza, mas eu procedi 
assim para que ela compreenda que nunca devemos imagi
nar que temos certeza".04

Em ambos os casos, o procedimento do Santo baseava- 
-se, evidentemente, no conhecimento daquilo que era neces
sário à alma, para liv rá -la  de suas imperfeições. Essa visão 
sobrenaturalmente aguçada consistia em uma decisão in
flexível que, por sua vez, não pode ser considerada mera 
qualidade natural. Sabemos quanta reverência e amor de
dicava o Santo à nossa santa Madre: como, pois, te ria  o 
jovem  e hum ilde religioso ousado contrapor-se, dessa fo r
ma, à Fundadora, já  avançada em idade, se a força do Es
p irito  Santo não lhe tivesse concedido a energia necessária? 
Como poderia o suave e bondoso Santo dar uma lição tão 
pungente e hum ilhante como a que deu no episódio de Béas? 
E mesmo essa bondade e suavidade não podem ser consi
deradas dons puramente naturais. Sabemos, pelas suas de
clarações cortantes sobre diretores espirituais inexperien
tes e violentos — declarações que constam da Chama viva 

de am or e de outros trechos — que João não era, por natu
reza, tão inocente. Suas descrições de certos hinos de pie
dade, form ulados nos últim os capítulos da Stibida, são de 
ta l iron ia  que poderiam  ofender, se externados em conversa 
pessoal. O fato de não usar desses recursos, quer como Su
perior, no tra to  com os súditos, quer nas horas de recreio, 
demonstra que o Santo dominou completamente sua natu
reza. Ele viveu fie l a sua doutrina: se compararmos a seu 
enunciado das virtudes e dons o seu p róprio  comportamen
to, havemos de averiguar coerência perfe ita. São João da 62 63 64

62. Baruzi, op. cit, p. 292.
63. Obras de santa Teresa, editadas por padre Silvério, vol. Q, Bur

gos, 1915, pp. 63-64.
64. Barozi, op. c it, p. 293.
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Cruz exigia que a Fé estivesse inteiram ente ligada à dou
trin a  de C risto e de sua Igre ja, sem procurar apoio em re
velações extraordinárias. Durante o capítulo realizado em 
Lisboa, m uitas pessoas, mesmo padres austeros, iam  v is i
ta r uma religiosa cujos estigmas atraíam  grande atenção, 
e guardavam como relíquias pedacinhos de pano embebi
dos no sangue dos estigmas. João não deu atenção ao caso, 
nem visitou  a religiosa. Mais tarde, em Granada, ao lhe 
perguntarem durante o recreio se havia visto a estigm atiza
da, respondeu: “ Não a v i, nem desejo vê-la, pois m uito me 
pesaria se m inha Fé precisasse contem plar tais coisas para 
crescer um pouco. . . ” 011 Sua Fé se n u tria  “ m ais dos es
tigmas de Jesus C risto que das coisas criadas" e não neces
sitava de outras chagas."  João exigia que a esperança es
tivesse “ d irig ida  incessantemente a Deus, sem voltar-se a 
olhar outros objetos" e estava convencido de que, nessas 
condições, “a alma tanto alcança quanto espera".*7 Padre 
João Evangelista atesta que durante os o ito  ou nove anos 
em que conviveu com o Santo, sempre o v iu  viver fundado 
na esperança, que era o apoio de sua vida. Disso padre 
Evangelista se convenceu ao ser procurador em Granada, 
onde João era p rio r. Um dia, fa ltando o necessário ao 
convento, aquele padre pediu licença para sa ir e providen
ciar o que coubesse. João lhe observou que confiasse em 
Deus, pois nada fa lta ria . Depois de algum tempo, voltou o 
padre a in s is tir, dizendo ser tarde e haver doentes por 
cuidar. O Santo mandou-o vo lta r à cela e ped ir a Deus 
o necessário. Voltou o padre a obedecer, mas após alguma 
demora, dirigiu-se pela terceira vez ao p rio r, dizendo: “ Pa
dre, isto  é tentar a Deus; rogo a V. Revma. licença de s a ir... 
já  é m uito tarde". Desta vez alcançou a licença pretendida, 
mas nestes term os: “ Ide, e vereis como Deus confundirá 
vossa fa lta  de fé e esperança". E de fa to , no exato momen
to em que ia  pôr-se a caminho, todo o necessário fo i trazido 
ao convento. Coisas semelhantes ocorreram  ainda, em ou
tras ocasiões. ** Sobre a caridade de João, pouco é neces
sário fa la r: todo o ensino do Santo é doutrina de am or; é 
instrução para alcançá-lo, para transform ar-se em Deus, que 
é Amor. Tudo depende do amor, pois chegando o fim , “ à 
tarde, hão de exam inar-te no am or". E sua vida in te ira  fo i

65. Narração de padre João Evangelista, Obras pp. 390ss.
66. Pe. Brono, Vie d'amour, pp. 218sa.
67. 123.a sentença, E. C r., IU, 30.
68. Narração de Pe. João Evangelista, Obras IV , pp. 390«.
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uma vida de am or, íntim a afeição aos parentes próxim os, no 
am or a Deus, cuidados desinteressados que devotou aos 
doentes; bondade paterna para com os súditos; paciência 
incansável para com os penitentes de toda a espécie; reve
rente respeito às almas; desejo ardente de vê-las livres pura 
Deus; aguçado discernim ento dos vários modos de Deus 
conduzir as almas, o que o fazia adaptar-se às mais diver
sas in icia tivas, assim como levar os noviços ao a r liv re  onde 
pudessem escolher à vontade um lugar erm o, em que, se
gundo a inspiração de Deus, fossem chorar, cantar ou 
o ra r.w Nem mesmo para com seus inim igos emprega pala
vras ásperas: o que eles lhe fazem, considera obra de Deus 
(voltarem os a fa la r d isto ), Todas estas modalidades de 
amor ao próxim o estão enraizadas no am or a Deus e ao Cru
cificado. Constantemente vimos que, segundo João, o amor 
"consiste, essenciálmente, na prática da perfe ita renúncia e 
no sofrim ento pelo Amado” . 69 70 O modo pelo qual ele o pra
ticou nesta vida, já  o mostramos e voltarem os a fazê-lo, a 
seguir, com mais insistência.

Somente num ponto im portante queremos esclarecer a 
coerência entre a doutrina e a vida do Santo: João sempre 
afirm ou em seus escritos que se deve renunciar, não só a 
quaisquer conhecimentos ou gozos de ordem natura l, mas 
também a todos os favores sobrenaturais de Deus, quais 
sejam visões, revelações, consolações etc., a fim  de, supe
rando as coisas concebíveis, caminhar na Fé obscura ao en
contro do Deus inconcebível. Ora, os testemunhos das di
versas fases de sua vida indicam  o fa to  de que o Santo fo i 
cumulado de favores e graças extraordinárias; entretanto, 
dão a entender também que resistia a isso com todas as 
suas forças. Assim, ao percorrer o convento em Segóvia, 
muitas vezes disfarçadamente batia com o punho à parede 
— mesmo durante conversas —, a fim  de evitar o êxtase e 
não perder o fio  do d iá logo.71 À madre Ana de Santo Alber
to confiou: “ M inha filha , sempre mantenho a m inha alma
no ín tim o da Santíssima Trindade; meu Senhor Jesus C ris
to  quer que a li me conserve” . Mas é tanta a consolação 
com que o Santo é agraciado que ele ju lga que sua natureza 
fraca está a sucum bir e não ousa entregar-se inteiram ente ao 
recolhimento. Já referim os que ele se privou, durante dias 
a fio , do Santo S acrificio  da Missa por medo de que lhe

69. Pe. Bruno, Vie d'am oitr. pp. 218ss.
70. 123.* scr.tcnça, E. Cr., 111, 30.
71. Pe. Bruno, op. cit., p. 327.
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"‘ocorresse algo de extraordinário” .73 Constantemente se 
queixa “ por esta natureza fraca” , demasiado fraca para su
porta r a abundância da graça, mas fo rte  o bastante para pro
curar e desejar a cruz, sob todas as form as. Neste ponto, 
o Senhor não o deixou sentir fa lta . Mais eficaz que a re
núncia praticada de acordo com a p rópria  escolha é a cruz 
in te rio r ou exterior, im posta por Deus. Tal qual o do Sal
vador é o caminho do seu servo fie l: um caminho de cruz, 
do p rincíp io  ao fim . Privações e pobreza prementes nos 
prim eiros anos de infância, baldados esforços de sua mãe 
no duro combate pela existência; depois, árduos trabalhos 
profissionais, que lhe exigiam to ta l aplicação das energias 
corporais e espirituais em permanente esforço; eis os inícios 
da escola da cruz. Seguem-se as decepções pelo estado de 
espirito  da Ordem a que o chamado de Deus o conduzira; e 
ainda, por certo, as dúvidas e lutas interiores que terão pre
cedido a resolução de passar para a Ordem dos Cartuxos. 
Depois, in iciada com bom êxito a Reforma, em Duzuelo, veio 
uma áêrie de pesadas provações e sofrim entos na lu ta  pelo
ideal.

Na vida de Nosso Senhor, as horas mais felizes foram , 
certamente, as das noites tranqüilas passadas em colóquio 
so litá rio  com o Pai: mas eram apenas uma tomada de alen
to , após a atividade que o colocava por entre a m ultidão dos 
homens e que, diariam ente e a toda a hora, lhe oferecia uma 
bebida de vinagre e de fe l: a m istura das fraquezas, baixe- 
zas e maldades humanas. Também João conheceu a fe lic i
dade das horas tranqüilas da noite e o colóquio com Deus 
ao relento. Como re ito r do Colégio de Baeza, adquiriu  uma 
faixa de terreno à beira do rio . Lá permaneceu durante dias, 
em companhia de João de Sant'Ana. As noites, passa-as 
sozinho em oração, mas às vezes chama seu companheiro, 
e vai com ele até o rio , falando-lhe da beleza do céu, da lua, 
das estrelas.73 Mesmo quando p rio r de Segóvia, dispõe de 
um oásis semelhante: uma erm ida situada em terreno ele
vado e com amplo panorama. Para lá  se re tirava  sempre 
que as ocupações o perm itiam .74 V iver para a oração, re
colhido o desapegado, fo i seu desejo, da infância ao fim  da 
vida. Mas na m aior parte do tempo em que viveu esteve 
sobrecarregado com os ônus de suas atribuições.

72. Pe. Bruno, op. cit., p. 225 e narrações de madre Ana de Santo
Alberto, Obras IV , p. 402.

73. Obras I, p. 105.
74. Pe. Bruno, op. c it, p. 325.
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Assim como o Santo seguiu a C risto no caridoso cuida. 
do pelos doentes fe até mesmo no carisma da cura m ilagro
sa), assim também o seguiu no zelo caridoso do pastoreio 
das* almas. Quando re ito r em Baeza, as confissões, a seu 
exemplo, eram ouvidas de manhã à noito. O Santo estava 
à disposição de todos. O porte iro , fre i M artinho, pediu-lhe 
um "confessor manso”  para um seu parente, um  certo ca
pitão leviano. Ele p róprio  o atendeu e de ta l form a con
verteu esse homem mundano, que este vinha "d ia  e noite" 
ao convento para pa rtic ipa r dos exercícios esp iritua is.78 
Sua paciência para com os escrofulosos era inesgotável, pois 
ninguém mais desejava cuidar deles. A m aior dor para seu 
coração humano era ver almes tiranizadas e desorientadas 
por diretores espirituais ignorantes e violentos. Para com 
estes, o bondoso Santo usava de palavras cortantes e fo r
tes, como as que o Salvador d irig ia  aos fariseus. Na Cha
ma viva dc amor, o Santo interrom pe a exposição das un- 
ções espirituais: " . . .  É tanta a mágoa e pena que me vem 
ao coração ao ver almas retrocederem .. .  que não posso 
deixar de a v isá -la s ...”  O d ire to r espiritua l, “ além de ser 
sábio e prudente, é preciso que seja experim entado..,; se 
não tive r experiência do que é puro e verdadeiro espírito, 
não atinará a encaminhar a alma por essa via quando Deus 
lhe conceder, nem mesmo isto perceberá... Dessa manei
ra m uitos diretores espirituais causam m uito dano a m ui
tas alm as. . .  Porque, não sabendo mais que o conveniente 
para principiantes (e queira Deus que ao menos isto  sai
bam) não querem deixar as almas passar ad ian te ... embo
ra Deus as queira conduzir. . .  Se sobre um  re tra to  pintado 
com p rim or e delicadeza, mãos grosseiras espalham tin tas 
feias e vis, o prejuízo seria m aior, mais grave e lamentável 
que no caso dc m uitos retratos de p in tu ra  ord inária  
serem borrados. . .  aquela demão delicadíssima do E sp irito  
Santo, que mãos grosseiras alteraram , quem conseguirá res
taurá-la?”  . . .  Quantas vezes Deus está unindo a si a alma 
contem plativa por meio da unção delicadíssima do conhe
cimento amoroso, sereno, pacifico, so litá rio , m uito  alheio 
aos sentidos e ao que se possa pensar. . .  e chega um  d ire to r 
espiritual que não sabe mais que m artelar e m alhar as fa
culdades, como fe rre iro  e . .. d irá : “Ande, deixe-se desses 
repousos que são ócio e perda de tempo.. 75 76 77 Falta a essa

75. Ibidem, p. 228.
76. Chama viva de amor, estrofe 3, verso 3, §4, E. C r., D, 54ss.
77. Ibidem, 38, E. C r., 4J0ss.
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espécie de diretores o necessário conhecimento; “ apesar 
disso, metem suas mãos grosseiras em coisa de que não en
tendem e não a deixam para quem a entenda. Não é coisa 
de pouca im portância e culpa fazer com que uma alma per
ca bens inestim áveis; e deixá-la, por vezes, m uito  avariada 
com seus conselhos temerários. Assim quem tem eraria- 
mente e r ra . .. não fica rá  sem castigo, na medida dos danos 
que causar. Porque os negócios de Deus hão de ser tratados 
com m uita atenção e com os olhos bem abertos, mormente 
em coisas de tanta im portância e em assunto tão elevado 
como o das almas, onde o acerto produz ganhos quase in fi
n itos, e o erro, quase in fin ita  perda” . 78 É absolutamente in 
desculpável o d ire to r que não “perm ite jam ais que a alma 
saia de seu poder, po r motivos vãos” , quando a alma neces
sita de direção mais elevada que a dele. Nem todo o que 
sabe dosbastar a madeira sabs entalhar uma imagem; nem 
ainda qualquer um que saiba pintá-la saberá dar a ú ltim a  
demãd e acabamento. . .  Se és apenas desbastador — apto 
a levar a alma ao desprezo do mundo e à m ortificação dos 
desejos — e, ou, quando m uito, entalhador — apto a levá- 
-la a santas meditações — e nada sabes além disso, como 
hás de levar essa alma à perfeição fin a l. . .  que não consiste 
senão na obra que Deus há de ir  produzindo nessa alma?

Porque a catía alma Deus conduz por diferentes cami
nhos. ,. Onde se achará alguém como são Paulo, que se faça 
tudo para todos, a fim  de ganhá-los a todos? E tu  fazen
do as coisas a teu modo, . . .  tiranizas as almas e . . .  lhes
tiras a libe rdade ... 70

João era coerente consigo, e mesmo quando superior, 
fo i pela bondade delicada que conquistou os corações. 
Quando necessário, repreendia, mas só com mansidão e 
amor paterno. E ra decididamente contrá rio  ao regime 
bru ta l: “Ao vermos esquecida numa Ordem a urbanidade,
que é parte da cortesia cristã  e monástica, e introduzidas em 
seu lugar a rudeza e a brutalidade nos superiores. . .  cho
remos ta l Ordem como perdida” .*0; E o profundo cuidado 
com as a lm a s  que  insp ira  palavras- tião fortes. C risto res
gatou as almas com sua paixão e m òrte, cada uma delas é 
m uito cara a ele e a seus discípulos fié is. Era uma fina lida
de da Reforma c ria r condições de vida onde a Mão divina

78. Ibidem, 311, E. C r., D, 458ss.
79. Ibidem, 3312, B, C r., II, 460ss., cf. ICor, 9,22.
80. 15A sentença, E. C r., UI, 65.
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pudesse livremente arrem atar sua obra nas almas escolhi
das. Sabemos quais os sofrim entos que João alegremente 
suportou quando a Reforma empreendida fo i ameaçada por 
inim igos externos. M aior ainda fo i talvez o sofrim ento de 
sua alma, quando dentro da Ordem Reformada cliegou a 
prevalecer certa mentalidade que ameaçava a obra de Deus 
nas almas. O perigo surgiu de lados opostos. De uma par
te, padre Jerônimo insistia  nas atividades m issionárias ex
ternas. Certamente não faltava a João o sentido do aposto- 
lado em terras pagãs; sofria em seu coração ao saber que 
“nosso verdadeiro Deus e Senhor’1 era desconhecido em 
quase todas as partes do mundo; somente conhecido numa 
pequena parte” . M Mas João não queria que as atividades 
exteriores fossem à custa do recolhim ento. Nicolau Doria 
defendia o extremo oposto: desejava solidão e rig o r peni
tencial, e queria estabelecer rigidam ente seu ideal. Mas isso 
era contrário ao espírito da santa Madre e de seu prim eiro  
cooperador, e também ao E spírito  de Deus. que sopra onde 
quer. A própria Teresa m uito sofrerá pela incompreensão 
de confessores inexperientes: por isso em suas C onstitui
ções, assegurou a suas filhas a liberdade de aconselhar-se 
com homens espirituais nos quais depositassem confiança. 
Nicolau Dòria queria privá-las dessa liberdade. Desde quan
do provincial, a p a rtir de 1585, e m unido com amplos pode
res de Roma, introduziu uma nova Constituição centraliza
da: uma Consulta Geral para nomear os confessores e pre
gadores. João lutava pelo legado da Santa Fundadora e 
jun to  a ele se puseram as grandes filhas da santa Ana de 
Jesus e M aria de São José — bem como os velhos amigos 
da Reforma: Luiz de León e Domingos Banez. Para João, 
o que estava em jogo era também a vida in te rio r de suas 
filhas. Em Ávila, Béas, Caravaca, Granada, Segóvia, sob os 
cuidados extremosos do Santo 'e por suas mãos ao mesmo 
tempo firm es e delicadas, quantas foram  as almas desabro- 
chadas em floração, como a que é descrita em seu “ Cânti
co nupcial!”  Como não haveria de lhe parecer o malogro 
da obra de sua vida, o granizo das perseguições que agora 
desabavam sobre esses ja rd ins paradisíacos? No capítulo 
de M adri, João se opôs decididamente ao provincia l, fie l a 
seu princípio: “ Se, nos capítulos, nas reuniões e em outras 
ocasiões, aqueles que estiverem obrigados pelas leis da 
caridade e da ju s tiç a ... não ousarem dizer o que con- 81
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81. Pe. Bruno, op. cit., p. 300.

vé m ... nem tenham os superiores quem ouse adverti-los 
ou se lhes opor quando e rra m ... considerem a Ordem co
mo perdida.. Isso fez com que lhe fossem retirados to  
dos os cargos e, portanto, todo o poder de ajudar externa- 
mente a sua causa. Pretenderam ofender-lhe a honra pes
soal e encontrar m otivos para expulsá-lo da Ordem. João 
se conservou na mais perfeita paz de espírito . Foi então 
que se comprovou a autenticidade de seu pedido de sofrer 
e ser desprezado por am or a C risto. Tomou-se evidente 
que não foram  palavras vazias as que escreveu, afirm ando 
que, pregado na cruz, C risto alcançou a m aior eficácia.”  
Segundo o testemunho de padre E liseu dos- M ártires, ao se 
re fe rir a uma citação de são Paulo, João dissera: “ Os si
nais do meu apostolado verificaram -se entre vós por uma 
paciência a toda prova, por sinais, prodígios e m ilag res!"es

Notemos que o Santo antepõe a paciência aos m ilagres, 
de modo que a paciência é sinal mais seguro do varão apos
tólico* que o ressuscitar m ortos.

E diz F re i E liseu: ‘"Nessa virtude, ce rtifico  que padre 
fre i João da Cruz fo i varão apostólico, por te r sofrido com 
singular paciência, tolerância os sofrim entos que se lhe opu
seram — e foram  m uito pungentes, abateriam  os cedros do
monte Líbano” .

Uma idéia precisa acerca do estado de alm a do Santo,
dão-nos as cartas que remeteu do capítulo de M adri, ao ser 
preterido em todas as eleições. Em  6 de ju lh o  de 1591, escre
via à madre Ana de Jesus:'9* “ O fa to  de as coisas não 
terem corrido como desejáveis, antes vos deve consolar e 
levar a dar m uitas graças a Deus, pois, já  que sua Majesta
de o dispôs assim, é o que mais convém a todos nós. Só 
resta afeiçoar a vontade a essa verdade, para que a enca
remos como ta l. Porque as coisas que não dão gosto, por 
boas e convenientes que sejam, parecem más e contrárias. 
Ora, esta não o é, nem para m im  nem para ninguém, por
que, no que me diz respeito, é propícia, por lívrar-m e e exo
nerar-me do cuidado das almas e perm itir-m e, com a ajuda 
de Deus, gozar, se eu quiser, da paz, da solidão e do delicio
so fru to  do esqueclmentu de si e de todas as coisas; no que 
diz respeito aos outros, também é boa. .. pois assim estarão 
livres das fa ltas que haveriam de cometer por força de m i-

82. Subida, 1. TIT, c. 6.
83. 2Cor 12,12.
84. Esta não c a célebre colaboradora de santa Teresa, e sim a fun

dadora do Carmelo de Segó-via.
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nh» m iséria” .** Ao mesmo tempo, d irig iu  a M aria da En
carnação, filh a  de madre Ana e então p rio ra  em Segóvia, 
este pedido: “ Não sofra pelo que me está acontecendo, m i
nha filh a , pois eu nada sofro. O que m uito me faz sofrer 
é lançarem culpa em quem nno a tem; porque estas coisas 
não são os homens quem as fazem, e sim  Deus, que sabe o 
que nos convém e para nosso bem as d ispõe... Onde não 
há amor, ponha amor, e tira rá  am or” . ** Só podia fa la r as
sim  quem se houvesse tomado conforme ao Crucificado. 
E chegara a hora em que até exteriorm ente isso acontece
ria  e em que o Santo alcançaria m orrer de am or, crucificar- 
do. Seus ú ltim os desejos haviam de realizar-se: "Só dese
jo  que a m orte me encontre em lugar isolado, longe do con
vívio dos homens, sem nenhum de meus confrades a quem 
governar, sem qualquer alegria que me consolasse, prova
do por penas e dores. Quisera que Deus me provasse como 
servo, depois de te r experimentado tantas vezes a rebeldia 
de meu caráter nos sofrim entos. Quisera que me provasse 
na doença, ta l como me provou pela tentação da saúde e da 
força. Quisera me deixasse ca ir na vergonha de sentir ten
tação, ta l como me expôs à sedução pelo bom nome de que 
gozei até entre meus inim igos. Senhor, dignai-vos coroar 
com o m a rtírio  a fron te  de vosso indigno servo . . 87

No capítulo de M adri, designou-se para morada do San
to  o ermo de La Penuela. Para ele, isso não era castigo: a li 
esperava encontrar a solidão almejada. Contudo, não se 
deve supor que as declarações e as decisões de M adri não 
o tenham tocado e comovido profundam ente. Em caminho, 
indo de M adri a La Penuela, chegou a Toledo às quatro ho
ras, em companhia de padre E lias de São M artinho. Pica
ram ambos em je jum  até a noite alta. Mais tarde, João de
clarou em presença de todos que partia  m uito consolado 
e que, confortado pela graça que Deus lhe concedera nesse 
dia, estava disposto a suportar qualquer sofrim ento.M Essa 
noite não seria, talvez, como a do Getsêmani, em que o Se
nhor enviou um anjo consolador? Todas as obras de seve
ra penitência da vida do Santo, as perseguições, seu encar
ceramento em Toledo e os maus-tratos do p rio r de Ubeda, 
tudo isso, opina padre S ilvério, m al parece sombra de so
frim ento comparado à dor que lhe causou a institu ição da

85. 20.*(2l.«)Carta, E. C r., UI, líMs.
86. 21.«(22.*) Carta, E. C r„ III, 105s.
87. J. Brouvicr, De Achtergrond der Spaanishe M ystick, Zutphen, 1935.
88. Pe. Bruno, Vie pp. 243$s.
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célebre Consulta. Humanamente falando, ao d irig ir-se  a La 
Pefiuela, estava destruída a obra de sua vida; era como Cris
to  ao ser conduzido, preso, do horto  das O liveiras a Jeru
salém. O ermo elevado nas montanhas pode ser considera
do tuna pausa para o alento da oração silenciosa, antes da 
subida ao Calvário. w Verdade é que aqui não fico u  de todo 
abandonado a si p róprio . Os frades sentem-se felizes por 
terem  consigo o Pai da Reforma; o p rio r pede-lhe que se 
encarregue da direção espiritua l; o Santo passa jun to  aos 
frades o tempo de recreio. Mas nota-se que até mesmo nes
se tempo de recreio o Santo se encontra incessantemente em 
oração. Já antes de rom per o dia, dirige-se ao ja rd im , ajoe- 
lha-se entre os salgueiros à beira do rio , e permanece em 
oração até que o calor do sol lhe chame a atenção para a 
hora do Santo Sacrifício.

Depois de celebrar, retira-se à sua cela e lá  dedica todo 
o tempo à oração, se as obrigações não o interrom pem . 
As vezes, dirige-se a uma erm ida onde permanece extasiado 
em Deus, Refere ainda a testemunha que por vezes se ocu
pa escrevendo liv ro s  de assuntos espirituais (não se sabe 
a que se alude com isso, pois os tratados conhecidos foram  
redigidos antes). Os rochedos lhe eram companheiros mui
to  queridos. "Não vos espanteis de que me entretenha con- 
vosco” , d izia, "pois assim tereis menos m atéria de confissão 
do que quando me entretenhe com os homens” . ”  O que 
lhe vinha do mundo era bem capaz de lhe destru ir o reco
lhim ento e a equanimidade. Padre João Evangelista, escre- 
vendo, põe-no a par das arbitrariedades cometidas por pa
dre Diogo Evangelista, contra as carm elitas da Andaluzia, 
para exto rqu ir às irm ãs relatos desmerecidos do Santo (na
quela ocasião, em Granada, irm ã Agostinha de São José fo i 
obrigada a queim ar uma grande coleção de cartas do Santo 
— que as Irm ãs estimavam "como as epístolas de São 
Paulo”  — e também um caderno de conferências e palestras 
esp iritua is, a fim  de que não caíssem nas mãos de D iogo). 
N icolau Dóxia, atendendo às queixas que lhe foram  d irig i
das, declarou que o V is itado i não dispunha de licença al
guma para ag ir de ta l maneira: mas não lhe aplicou qual
quer punição; ele era e continuou a ser um amigo fie l. Em 
tempos passados, João repreendera a este Diogo com seve
ridade por te r permanecido durante meses fo ra  do con-

89. Pe. Bruno, 5t. pp. 143ss.
90. Idem, ibidem, p. 344.
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yento, a títu lo  de pregações. Diogo aproveitou a ocasião 
favorável para vingar-se de João; meses depois da m orte do 
Santo, ele declarou que “se não tivesse m orrido  te ria  sido 
despojado do hábito e expulso da Ordem*’ . Isso era o que 
temiam alguns filhos fid is  ao Paí da Reforma, e João de 
Sant’Ana o comunicara ao Santo.

A resposta que recebeu fo i a seguinte: “F ilho , não f i
que tris te  por isso, porque só me poderão tira r o hábito por 
ser incorrig íve l ou desobediente, e eu estou bem-preparado 
para emendar-me em tudo quanto houver errado e para 
obedecer em qualquer penitência que me derem ” . *' E  a 
João Evangelista escreve estas palavras: “M inha alma está
bem longe de sofrer por tudo isso; antes, d isto extra i instru
ção no am or a Deus e ao próxim o". •* Dessa m aneira, con
servou o Santo inalterada par, de espírito  naquela “santa so
lidão” ; quando uma febre forçou-o a afastar-se de lá, fê-lo 
“ com intenção de logo vo lta r para cá” . Antes de sua trans
ferência para La Pefiuela, não escolhera o lugar; aceitou a 
determinação com santa obediência. Assim também dese
ja  agora que determinem o lugar onde há de buscar a cura. 
Ofereceram-lhe a escolha entre Baeza e Ubeda. Baeza é o 
colégio que fundara e do qual fo ra  o p rim eiro  re ito r; lá  se 
encontra como p rio r um de seus filhos fié is , padre Ângelo 
da Apresentação, que o espera carinhosamente. Ubeda, fun
dação recente, é governada por padre Francisco Crisósto
mo, que se indispusera com João por m otivo semelhante ao 
de Diogo Evangelista. Para João é natural a escolha de Ube
da, por ser convento existente há pouco, e pobre, e ainda 
pela razão de que ele p róprio , João, é desconhecido na c i
dade. Assim  espera “ poder suportar com m aior proveito e 
m érito os incômodos da doença” . •* A seguir, no dia 22 de 
setembro de 1591, monta o burrico  que um  amigo pós à sua 
disposição e dá in ício  à ú ltim a  viagem de sua vida. É real
mente uma jornada de sofrim entos. Sua perna enferma 
dói oomo se estivesse para ser amputada. E esta era a ra
zão de seu sofrim ento: começou por inchar-se a perna e 
depois se abriram  sucessivamente cinco feridas purulentas, 
que lhe davam m otivo para cata oração: “M uito  vos agra
deço, meu Senhor Jesus C risto, por me concederdes numa 
só perna as cinco chagas que trazíeis nos pés, nas mãos e 
no peito. De onde me vem tão grande graça? E  não se

91. Carta a D. Ana Peftalosa, de 21-9 -1951 ; Obras IV, pp. 2888ss.
92. Pe. Bruno, St. Jean, pp. 347ss.
93. Relato dc padre Pedro de São José in Obras V, p. 99.
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queixava de modo algum entre as maiores dores; tudo su
portou com a máxima paciência” .*4 Nesse estado, teve de 
percorrer sete m ilhas a cavalo, por caminhos acidentados. 
Avança-se m uito  devagar, enquanto conversa sobre Deus 
com o irm ão que o acompanha.

Vencidas três m ilhas, propõe seu companheiro peque
na parada às margens do rio  Guadalimar: “ À sombra desta 
ponte V. Revraa. poderá descansar um pouco; a alegria de 
ver a água estim ulará seu apetite para comer algo” . “Dese
jo  realmente descansar um  pouco, pois necessito disso; mas 
comer não posso, pois de tudo quanto Deus criou  nada me 
a tra i senão espargos, que aqui não se encontram .”  O irm ão 
o ajuda a desmontar e assentar. Logo mais notam sobre 
uma pedra um feixe de espargos atado com um  laço de v i
me, como para ser vendido na fe ira . O irm ão pensa em 
m ilagre, mas João não lhe dá ouvidos. Manda procurar 
o dono e, não sendo possível encontrá-lo, ordena que se 
deixe sobre a pedra um  “ cuarto”  em pagam ento."8 M ais 
algumas horas e chegam ao fim  da viagem. O p rio r recebe 
o m oribundo e designa-lhe a cela mais pobre. O médico 
licenciado, Am brósio de V ilareal, examina as chagas e ve
rific a  que as feridas apresentam as bordas rubras e estão 
cheias de pus. Fazia-se necessária uma dolorosa interven
ção. No in tu ito  de extirpa r o foco da enferm idade, o c iru r
gião põe a nu os ossos e os nervos do Santo, desde o calca
nhar até o meio da perna. Ao sentir as dores atrozes, per
gunta o paciente: “ Que estais a fazer?” , mas olhando a fe
rida , exclama: “ Faça-se a vontade de Jesus!”  Mais tarde,
o médico d irá  a padre João Evangelista: “E le suportou as
dores mais atrozes que presenciei, e com paciência incom 
parável” . E  até mesmo a outras pessoas o médico íreqüen- 
temente m anifestava a admiração que lhe causara o doente 
que sofria  com tanta alegria e calma. D izia, ainda, que João 
deveria ser um  grande santo, pois lhe parecia impossível 
suportar tantas dores sem se queixar, a não ser por san
tidade e por se possuir grande amor a Deus e apoio do Céu.M 
Era essa mesma a opinião das pessoas com quem João con
vivia. Os frades considcravair. grande graça ter entro eles 
ta l exemplo. Somente o p rio r permanecia ressentido; se

94. Relato de padre Diogo da Conceição, Obras p. 355.
95. Cf. Pe. Bruno, St. Jean, pp. 352ss. Relato do padre Bartolomeu 

de São Basftio: Obras IV , p. 394, e o de padre Francisco de Santo Hila-
rião: Obras V, p. 114.

96. Relato de padre Fernando da Mãe de Deus.
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visitou o doente fo i para lem brar-lhe que João o havia re
preendido, quando provincia l da Andaluzia e não se con
form ava ao ver que religiosos e pessoas estranhas ao con
vento se empenhavam à p o ríia  para a liv ia r as aflições do 
enfermo (neste ponto falhou a cautela com que João esco
lhera um lugar desconhecido, pois a santidade nunca per
manece tão oculta que não encontre adm iradores). Dom 
Fernando Diaz de Ubeda outrora  havia ouvido o Santo 
cantar o evangelho, quando da fundação de La Mancha; fo i 
o suficiente para lhe despertar afeição. Logo que soube da 
chegada do Santo fo i procurá-lo e desde então repetia dia
riamente a v is ita  (e a fazia duas ou três vezes p o r d ia ), a 
fim  de cuidar do enfermo; numa dessas ocasiões, encon
trou-se com o p rio r justam ente ao levar as roupas e atadu- 
ras do Santo para serem lavadas. Algumas senhoras p ie
dosas tiveram-se po r felizes por poder lhe prestar ta l 
serviço; foram  recompensadas pelo m aravilhoso perfume 
que se desprendia do linho impregnado de supuração. 
Mas o p rio r os p ro ib iu  de se incomodarem com isto , dizen
do que ele próprio  tom aria sobre si esses cuidados. M uitas 
vezes se ouviam suas queixas pelo dispêndio que a assistên
cia e o consumo de víveres devidos ao Santo lhe custavam. 
Padre Diogo da Conceição, po r esse m otivo, enviou a Ubeda 
seis alqueires de trigo  para a comunidade e seis galinhas 
para o doente. O enferm eiro, padre Bernardo das Virgens, 
diariam ente notava provas de antipatia  do p rio r pelo en
ferm o; determ inou o p rio r que ninguém mais visitasse o 
Santo sem licença especial, p ro ib iu  mesmo padre Bernar
do de o assistir, pois julgava excessivo seu serviço de as
sistência. Imediatamente o enferm eiro enviou um  relató
rio  ao provincia l da Andaluzia, o idoso padre Antônio de 
Jesus, antigo companheiro de João nos dias de Durvelo. 
Este acorreu incontinenti para rem ediar a situação e ficou  
quatro dias em U beda... Repreendeu severamente o p rio r e 
a todos os demais deu licença de v is ita r o doente e assisti- 
-lo , tanto quanto possível. Padre Bernardo fo i reconduzido 
à sua função, com ordem de exercê-la com toda a caridade; 
caso o p rio r negasse, o necessitado devia d ir ig ir-s e  imecüa- 
tameate ao provincia l e, entrementes, ped ir dinheiro em
prestado. Em todos esses entendimentos, nunca se ouvia 
por parte de João sequer uma palavra de queixa contra o 
p rio r hostil; tudo suportou “com paciência de santo” . Pa
dre Antônio assistiu à p rim e ira  operação. Querendo dar ao 
paciente algumas palavras de conforto. João desculpou-se 
por não poder responder, pois as dores o consumiam. E ain-
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da não haviam atingido o auge os sofrim entos físicos: sur
giram  novos abcessos no dorso e no om bro do Santo. Ante 
a necessidade de nova intervenção, o médico desculpa-se. 
“ Se é necessária, não faz m al” , responde o novo Jó, e insiste 
em que se ponham mãos u obra. Todas as dores e sofri
mentos o Santo os considerava “bondosos benefícios de 
Deus” . As cartas que se escreveram de seu le ito  de enfermo 
(não mais existem; conhecemo-las somente por testemu
nhas) expressam a alegria de poder sofrer pelo Senhor.

As dores não obstavam a seu profundo estado de ora
ção; por vezes, pedia a seu jovem enferm eiro, Lucas do Es
p írito  Santo, que o deixasse a sós, “ não para dorm ir” , 
acrescenta o narrador do fa to , “ mas para se entregar, com 
ardente contemplação, às coisas divinas” . Compreendendo 
isso, o enferm eiro não só tornou-se discreto, mas, por ve
zes, afastava os visitantes. O próprio  médico entendeu esse 
desejo: “Deixemos que o Santo reze” , dizia, “ quando ...
vo lta r a<«i, cuidaremos dele” . Esse médico, ju n to  ao le ito  
de seu paciente, transform ou-se em “ outro homem” . O San
to ofereceu-lhe um exemplar da Chama viva de amor, es
c rito  de p róprio  punho, e ele, mais tarde, o lia  com freqüên
cia para seu p róp rio  consolo.*7

Cada vez mais transparente se tom a o véu que se in 
terpõe entre aquela alma e a glória celeste. Cada vez é mais 
radiosa a luz que por ele se filtra . Quando o médico adver
te o Santo da proxim idade do desenlace, a resposta é um  
g rito  de jú b ilo : “ Laetatus sum in  h is quae d icta  sunt m ih i: 
in  domum D om ini ibim us” .®* Os confrades adm inistram  o 
viático, e João os previne de que os avisará ao chegar a ho
ra. Desde a véspera da Imaculada Conceição, o Santo sabe 
o dia e a hora de sua m orte, e o dá a entender com estas 
palavras: “ Bendita seja a Senhora que quer que neste sá
bado eu passe desta vida” ; depois, vem a indicação exata; 
“ Sei que Deus Nosso Senhor me fa rá  a mercê e a graça de
ir  cantar M atinas no Céu. . . ”

Dois dias antes de m orrer, queima à chama de uma 
vela todas as cartas em seu pcder (um  número bastante 
elevado) por considerar “ pecado ter-lhes amizade” . Na vés
pera dessa quinta-feira, pede o santo viá tico . A todos os 
que lhe pediam uma lembrança, ele os remete ao superior: 
como pobre, João nada possui. E fez chamar o superior, o

97. P«. Bruno, St. Jean, pp. 353ss.
98. Sl. 122,1.
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orior Francisco Crisóstomo; pediu-lhe perdão po r todas as 
fa ltas e acrescentou a súplica: “Padre, peço a V. Revma.
por amor a Deus e ao próxim o que me deis o hábito da 
Virgem  que vesti e usei, pois sou um  pobre mendigo e nada 
tenho para meu enterro“ . O p rio r abençoou-o e deixou & 
cela. Parece que náo fo i ainda este o momento em que se 
rompeu sua resistência in te rio r. Mas, por fim , veio ajoe
lhar-se como pobre penitente aos pés do agonizante, pedin
do-lhe desculpas porque “ o convento pobre”  não pudera 
oferecer mais a lívio  k sua doença. Respondeu João: “Pa
dre p rio r, estou m uito contente, pois não mereci mais. Con
fie  em Nosso Senhor; tempo v irá  em que esta casa disporá 
do necessário” .

No dia 13 de dezembro, perguntou qual o dia da sema
na: ao saber que era uma sexta-feira, ao correr do dia inda
gou por várias vezes a hora, pois esperava rezar M atinas no 
Céu. Nesse ú ltim o  dia de sua vida, manteve-se ainda mais 
quieto e recolhido que antes. Permaneceu, em geral, de
olhos fechados; ao abri-los, fixava-os amorosamente no cru
c ifixo  de cobre.

Por vo lta  das três horas, pede que antes de sua m orte 
levem mais uma vez à sua presença padre Sebastião de 
Santo H ila rião , um Jovem padre, a quem dera o hábito em 
Baeza e que agora jazia fe b ril, algumas celas adiante da do 
Santo. Trazido, permanece a li cerca de meia hora, e João 
comunica-lhe coisas m uito im portantes. “Padre Sebastião, 
V. Revma. será eleito p rio r da Ordem. Escute bem o que 
vou dizer e procure transm iti-lo  aos superiores im ediata
mente após a m inha m orte.”  Tratava-se de algo m uito im 
portante para o crescimento da província.

Às cinco horas, o Santo prorrom pe numa exclamação 
de jú b ilo  "Como sou fe liz ! Sem o merecer, esta noite esta
re i no Céu” . Logo mais dirige-se ao p rio r e a Fernando Díaz: 
"Padre, tenha a bondade de avisar a fam ília  de dom Fernan
do que não o espere, pois há de passar esta noite comigo” . 
Agora, pede a unção dos enfermos e a recebe com grande 
piedade; ele p róprio  responde às orações do sacerdote.
A seus pedidos instantes, trazem mais uma vez à sua pre
sença o Santíssimo Sacramento para que João o adore. 
Passa esses instantes em carinhosa conversa com o Deus 
escondido, e ao despedir-se d iz: "Senhor não mais te verei 
com meus olhos corporais” .

Padre Antônio de Jesus e alguns outros padres idosos 
queriam  passar a noite em v ig ilia  com ele, mas João não o 
perm itiu : haveria de chamá-los ao chegar a hora.
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Ao soarem nove horas, disse avidamente: "A inda me
restam três horas; incolatus meus prolongatus est” .*# Pa
dre Sebastião ainda o ouviu dizer que Deus lhe atendera 
três pedidos, para seu consolo: não m orrer como superior; 
m orre r em lugar onde fosse desconhecido; m orrer após m ui
tos sofrim entos. Depois, jaz sossegado, im erso em oração 
e com semblante sereno. Já o consideram falecido. Mas ele 
vo lta  a si e beija os pés de seu C rucifixo. Às dez horas ou- 
ve-se o toque dos sinos; João pergunta o m otivo e lhe res
pondem que são os religiosos indo a M atinas. "E  eu” , res
ponde por sua vez o Santo, “ pela m isericórdia de Deus. devo 
ir  ao Céu, para rezá-la com Nossa Senhora” . Por vo lta  de 
onze e meia, pede que se chamem os padres. E ntram  cerca 
de catorze ou quinze frades, que se preparavam para M ati
nas; penduram  à parede suas lanternas e perguntam  ao San
to  como estava passando. João segura-se a uma corda que 
pende do te to  e procura erguer-se. “ Padres” , disse "não 
querem rezar o De profundis? Sinto-me m uito bem.”  Ao 
dizer isso tinha o semblante "m u lto  calm o, belo e ale
gre” , re la ta o subprior, Fernando da Mãe de Deus. Ele pró
p rio  entoa o salmo; os demais respondem. Assim  foram  
recitados "não sei quantos salmos” , diz Francisco Garcia. 
Eram  os salmos penitenciais, que precedem a encomenda- 
ção da alm a. Se esta encomendação seguiu im ediatam ente 
os salmos, ou em que ponto João interrom peu a oração é 
questão aberta, pois os relatos não dão inform ação unâni
me. Com o tempo, João mostrou-se cansado e teve de re
clinar-se. Ainda manifestou o desejo de que alguém lhe 
lesse algo do Cântico dos Cânticos, e o p rio r o fez. "Que 
pérolas!”  exclamou o agonizante.100 Foi esse cântico do amor 
dos amores que o acompanhou a vida in te ira .

Tom a o Santo a indagar pela hora; ainda não dera 
m eia-noite. "A  essa hora, estarei diante de Deus para rezar 
M atinas” . Padre Antônio lembrou-o do que fize ra  pela Re
form a, quer no in ício , quer mais tarde, como superior. Res
ponde o Santo: "Deus sabe o que fo i fe ito . Mas não é nisso 
que me apoiarei, nosso Pai: agora não é hora disso. Espero 
ser salvo pelos m éritos do sangue de Nosso Senhor Jesus
C risto” .Os confrades pedem-lhe a bênção e ele a dá, p o r ordem 
do p rovincia l, e os exorta a serem religiosos realmente obe
dientes e perfeitos.

99. 8L 119,5.
100. Pe. Bruno, Vie tTamour, p. 264.
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pouco antes da m eia-noite, entrega seu “Santo C risto”  
s um dos circunstantes, provavelmente Francisco Diego; 
pois queria te r livres ambas mãos, a fim  de com por seu 
corpo para a partida. Mas logo retom ou a cruz e com pala
vras carinhosas despediu-se do Crucificado, como antes o 
fizera com o Salvador Eucarfstíco.

Soam na to rre  doze badaladas, e o agonizante diz: “ I r 
mão Diego, dê o sinal do toque de M atinas, pois Já é hora“ ! 
Sai Francisco Garcia, o sineiro da semana. João ouve o 
soar do sino e, com o C rucifixo na mão, exclama: “ In  ma
nus tuas. Domine, commendo sp iritum  meum“ . Um olhar 
de despedida aos presentes, um ú ltim o  beijo  no C rucifica
do, e e i-lo  diante do trono de Deus para cantar m atinas 
com os coros celestes.

M orrer assim não m anifesta algo da liberdade d ivina, 
com a qual Jesus C risto inclinou sua cabeça, no a lto  da 
cruz? E assim como naquela Sexta-Feira M aior, sinais e m i
lagres indicaram  que era verdadeiramente o F ilho de Deus 
quem m orria  na cruz, assim também o Céu testemunhou a 
entrada do servo bom e fie l na alegria do Senhor.

E ntre nove e dez horas da noite, quando, a pedido do 
Santo, a m aior parte dos conventuaís se recolhera, fre i Fran
cisco Garcia aproximou-se da cabeceira do le ito  e se colo
cou entre a cama e a parede, a fim  de rezar o terço. Havia- 
-lhe ocorrido a idéia de que poderia te r a alegria de ver 
algo daquilo que o Santo ir ia  contem plar. E de repente, 
durante a recitação dos salmos, v iu  b rilh a r uma esfera 
luminosa entre o teto e a extrem idade do le ito . Tanta cla
ridade espalhava que ofuscava as catorze ou quinze lanter
nas dos frades e as cinco velas do a lta r. E no' momento 
em que o Santo expirou, F re i Diego, que o sustentava em 
seus braços, v iu  subitamente o le ito  circundado de clarão 
lum inoso: “ Reluzia como o sol e a lua; as luzes do a lta r e 
das duas velas que se achavam na cela pareciam cobertas 
de nuvens e não em itiam  luz” . Somente então Diego notou 
que o Santo que trazia nos braços já  estava sem vida. “ Em 
meio a essa luz, nosso Pai entrou no Céu” , disse aos pro- 
sentes. Quando, a u x ilia d o  p o r ire i Francisco e F re i Mateus,
compôs os santos despojos, deles exalava um  aroma per
fumado.
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POSFACIO

A  Personalidade de Edith Stein à foz da Ciência da Cruz.
Finalizando, tentamos traçar a fisionomia espiritual da atrtora, de acordo 

com sua obra em sera aspectos interiore* e exteriores, reepectivamente. 
O* dados, importantes ou secundários, grandiosos ou trágicos, formam um 
surpreendente quadro da vida e da personalidade de Edith Stein.

Os motivos que deram origem a esta obra, na ocuiSo, foram dois:
O primeiro de ordem externa: o quarto centenário do n u  cimento de 

tão Jo io  da Cruz, fundador d« Ordem dos Carmelitas Descalços e pai espi
ritua l d u  Carmelitas Descalças.

O segundo motivo í  de natureza interna: refere-se à situação humana 
e espiritual da autora —  por um lado, a ideologia nazista, por outro o 
próprio desencadear da guerra.

A. luz destes motivos a escolha do tema o sua elaboração simbolizam 
a idéia da sua entrega mais sublime e espiritual ao ideal da Ordem, assim 
como a elevação às maiores alturas de todo o sofrimento humano, em 
ainal de renúncia a esta vida e elevação acima de tudo o que í  fin ito . 
Numa gradativa subida interior, Edith Stein vence tudo o que a liga por 
natureza a esta vida, para transferir o centro de gravidade de todo o seu 
aer e agir para além da esfera de todas as forças e açfiea terrenas.

A  atitude serena manifestada d o  conteúdo e na forma de seus escritos 
do últim o periodo revela sua fé m eternidade e a firmeza espiritual de 
roa personalidade. Evidencia-se que seu desprezo pelo mundo não é fruto 
de resignação ou cansaço de viver, mas nasce da convicção religiosa e do 
empenho de suas energias vitais pieaamente amadurecidas. Sua obra, centro 
de sua vida e lugar de união mística, radica em Deu* o princípio e a 
finalidade da vida dos bomens.

O caminho espiritual de E dith Stein

As seguintes reflexões evidenciam as questões levantadas:
a) São abordados problemas que ampliam as intenções originais; seu 

trato pela autora as amplia atada atais e dá continuidade à estrutura do 
pensamento de são Joio da Cruz.

b) A snálbc da N oite e x  um,da Subida do monte , da 
Chama viva de am or e do Cântico espiritual não se serve do método tógico- 
-dedntivo, mas emprega a intropatia indutiva (é como o sentir alguém em
outro alguém).

c) A  vida de Edith Stein, principalmente os últimos dez anos, é 
orientada pela ciência da cruz, sendo a idéia básica de união entre ua vida 
e a doutrina“ .

Tudo isso supõe autêntica mestria, quer dizer, mestria objetiva no 
domínio dos problemas e subjetiva quanto à finalidade do caminho da cruz.
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A autora a obteve à custa de esforço«, como filha espiritual de «Co Joio 
da Cruz. Por isso valem-lhe as palavras:

“Enquanto o poeta inspirava-«« no vivo colorido das imagens do Antigo 
Testamento, houve para o teólogo outra fonte de inspiração —  m alma esta 
unida a Cristo, e viverá a vida de Cristo — ac conseguir entregar-se com
pletam ca to a ele, seguindo-lhe inteiramente o caminho da cruz. Tal doutrina 
a encontramos com toda clareza nas mensagens de são Pardo, j£  possuidor 
de uma ciência da cruz hem — desenvolvida, uma teologia da cruz fru to de sua 
própria experiência intima.” 1 Também nós, somente com santa reve
rência poderemos no« aproximar dos segredos divinos que se passam no 
intimo da alma recolhida. Uma vez levantado o véu, n io  £ permitido 
continuar em silêncio; eis agora diante de nós o que nos ficaram a dever 
a Subida e a Noite — tais como nos chegaram, ou seja, a un iio  beatificante 
da alma que terminou a via erucis. Já dissemos q u e ... oa m érito«...
foram provavelmente redigidos quando seu autor já  havia atingido essa meta.”  *

Visão religiosa e filosófica da Edith Stein

Sob que perspectiva daa linhas-mestras de pensamento Edith Stein 
deixou-se cativar pela pessoa e pela doutrina de Joio da Cruz, levando-a 
à formulação do seu trabalho? Naquela época, esteve voltada para o pro
blema central da ciência da cruz: elevação da alma a Deus pela cruz 
da noite passiva tativa, c união matrimonial da alma com Deus. O conjunto 
dos temas impirou-Ihe novas idéias para a elaboração de nm i filosofia 
pessoal, a qual veio a ser o fio condutor de suas pesquisas e trabalhos. 
Corpo e espirito, livres da vontade, necessitam e exigem a grande verdade 
metafísica: a unidade entra o conhecimento filosófico •  a visão do mundo,
de um lado; a unidade entre a doutrina e a vida, de outro (ou seja. vida 
conforme a doutrina).

Edith Stein iniciou a presente obra como um serviço que ae presta a 
Deus e para louvar o Pai da Ordem C&rmeütana, são João da Cruz. Mas 
antes de terminá-la, a suprema sabedoria divina chamou-a para se tomar 
de fato um modelo da ciência da cruz, isto £: vítima da brutalidade de 
mãos humanas destruidores. Ela nos deixou precoce mente, como que escre
vendo com a vida os capítulos finais da ciência da cruz.

A  publicação da presente obra é uma tentativa de terminar form&l- 
mente e desta maneira completá-la de acordo com o pensamento da sua 
autora, que já se encontra na eternidade. É uma graça sobre-humana con
seguir recuperar a unidade entre a doutrina e a vida, e dar o últim o retoque 
k ciência da cruz, cheia de vida, tendo como protagonista aão João da 
Cruz e CUa filha espiritual. T e m * Benedita d* Cruz.

Pe. FREI ROMEU LBUVEN, O.CD.
Dr. L. OELBER
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1. A  Ciência da Cruz, p. 22.
2 . Id . ib id ., p. 156,

NOTAS BIOGRÁFICAS

Edith Stein nasceu em 12 de outubro de 1891 na cidade de BreaUu 
(Alemanha, hoje Wroclau, Polônia). Findo« o« estudo« ginasianos, curaou 
os estudos superiores na Universidade de Breslau, e passou a estudar durante 
mais quatro semestres na Universidade de Godnga, Alemanha. Cursou a 
seguintes matérias: filosofia, psicologia, história e língua germânica. Em 
janeiro de 1915, prestou exames oficiais, tendo obtido a qualificação "pro 
facultate docendi”  nas referidas matérias. Após um curto tempo dedicado 
ao magistério e obtenção de doutorado em filosofia na Universidade de 
Freiburgo, no verão de 1916, mudot-se para FriburgO, na Brògóvia, para 
trabalhar como assistente de seu então professor, Edmund Husaeri.

De 1922 a 1932, trabalhou como professora no liceu e no seminário 
para formação de professoras das Irmãs Dominicanas de Santa Madalena 
de Speyer. Em 1932, fo i convidada a lecionar no Instituto Alemão de Peda
gogia ̂ e n tífica , na cidade de Münster. Sendo de descendência judia, perdeu 
seu cargo por ocasião do advento do nacional-socialismo, em 1933.

Entre 1928 e 1933, desenvolve« intensa atividade cocno conferendsta 
em jornadas e congressos pedagógicos, em toda a Europa. No meemo pe
ríodo, dedicou-se a publicações no Anuário de Pesquisa Filosófica t  
menolôglca.Cuidou também da tradução de obras de santo Tomás de Aquino 

e Newman, as quais consolidaram sca fama em filosofia no campo da di
vulgação do pensamento.

Edith Stein, educada como criança de fam ília judia, recebeu profunda 
formação na fé mosaica. Aos 30 anos, a Providência divina dirigiu seus 
passos para a Igreja Católica; fo i por ocasião de «eo batismo, em l.°  de 
janeiro de 1922, quando recebeu o nome Teresa. Enfim, no dia 15 de abril 
de 1934, tendo chegado ao ponto culminante de «uas pesquisas e ensina
mentos em matéria de psicologia e pedagogia, encerrou sua carreira no 
mundo para entrar, conforme desejava intim  «mente, no Carmelo de Koln-
-Lindenthil, Alemanha.

Considerando a ameaça de perseguição por parte do naaoaal-socialfeimo, 
irmã Teresa Benedita da Cruz fo i transferida, por iniciativa das autoridades 
eclesiásticas, para o Carmelo de Echt, Holanda, em 31 de dezembro de 
1938. A í viveu até seu aprisionunento pela polícia secreta alemã, em 2 de 
agosto de 1942. Após pouco tempo de internação no campo de concentração 
de Westcrbork, em Diente, Holanda, fo i deportada em 7 de agosto para 
Auschwitz. A í fo i gaseificada e posteriormente cremada.1

l . Confiram-se os respectivos documentos autênticos, em pwae do 
Arquivo Huaseri, da Cruz Vermelha da Holanda. Cf. ^ b é ra , quanto i  
biografia da Bem-aventurada, Jacinta Turolo Garcia, *» ["< »
Stein, holocausto para seu povo. Edições Loyola, São Paulo. 1987,
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