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Nas Pegadas de Teresa de Jesus

Carmelo da Guarda

“O Pai deixou em nós a Sua Sombra Criadora!” 
Edições Carmelo Edições Carmelo

"Toda a sua vida se resume numa fórmula que usava constantemente 

entre ela e Jesus: «eu para Ti, Tu para mim, os Dois para o Pai na unidade 

do Espírito Santo, com Maria nossa Mãe na Santa Igreja». Mas o seu 

testamento espiritual podemos encontra-lo nesta pequena frase dos seus 

escritos:

«Há um Deus que nos criou e nos ama e nos chama a viver na Sua 

intimidade, e há que dar-Lhe amor por Amor.»

Este testamento foi forjado na Cruz. Particularmente na experiência do 

terrível silêncio de Deus! Ainda assim insistia, contra toda a esperança, em 

amar aquele Deus que parecia não existir. Um dia – já em 2008 – escreveu 

estas palavras impressionantes: «Não sou capaz de falar daquilo que sinto, 

nem dizer aquilo que preciso de dizer. Quanto a mim, tenho apenas a alegria 

de nada ter nem sequer a realidade da Presença de Deus: nem oração – nem 

fé – nem amor»

Foi sempre alegre na profundidade do seu ser, porque, de facto, Deus 

consolidava a sua obra, numa vida que foi doada pelos homens e mulheres, 

particularmente pelos Sacerdotes. Tratava os pecadores – sentindo-se a 

primeira entre eles – por «os meus filhos», vivendo numa espécie e ateísmo 

apaixonado, na busca do Deus verdadeiro, que não se encontra em nenhuma 

oferta sensível da vida, nem cabe na nossa cabeça. Nunca desistiu de 

recomeçar de novo e isto todos os dias! Foi impressionante o que vimos 

nela: vivia nos cumes da completa paz e em total serenidade... abandonada 

a Deus, porque verdadeiramente o que diferenciou a sua fé do ateísmo foi 

realmente a paciência que teve para com Deus."


