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Santa Teresa de Ávila (1515-1582), carmelita, doutora da Igreja 

O Caminho da Perfeição 

 

«Seja feita a tua vontade» 

 

«Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu». Ó meu terno Mestre, que alegria para 

mim que tu não tenhas feito depender o cumprimento da tua vontade de um querer tão 

miserável como o meu!... Como seria infeliz, se tivesses querido que dependesse de mim que a 

tua vontade se realizasse ou não. No presente, dou-te livremente a minha, embora seja no 

momento em que este dom não é puramente desinteressado, porque uma longa experiência 

me fez conhecer as vantagens deste abandono. Que imenso lucro, minhas amigas, mas por 

outro lado, que imensa perda, se não realizamos o que oferecemos ao Senhor por este pedido 

do Pai Nosso... 

Quero portanto dizer-vos, ou lembrar-vos, qual é esta vontade. Não temam que vos sejam 

dadas riquezas, ou prazeres, ou honras, nem todos os bens cá de baixo. Não nos tem assim tão 

pouco amor! Leva em grande conta o presente que lhe oferecemos, e propõe-se recompensar-

vos bem, dado que desde esta vida vos dá o seu Reino... Vede, minhas filhas, o que Deus deu 

ao seu Filho que amava acima de tudo; por isso podereis reconhecer qual é a sua vontade. Sim, 

esses são os dons que ele nos dá neste mundo. Ele dá em proporção ao amor que tem por 

cada um de nós..., tendo também em conta a coragem que vê em cada um e o amor que se 

tem por ele. Quem ama muito, ele o reconhece capaz de muito sofrer por ele, e aquele que 

ama pouco, de pouco sofrer. Por mim, estou persuadida que a medida da nossa força para 

levar uma grande cruz ou uma pequena, é a medida do nosso amor... 

Todos os meus conselhos neste livro têm um só objectivo: darmo-nos totalmente ao Criador, 

submeter a nossa vontade à sua, desapegarmo-nos das criaturas; deveis ter compreendido a 

grande importância, não digo mais nada. Indicarei apenas por que motivo o nosso bom Mestre 

formula este pedido do Pai Nosso. É que ele sabe o grande benefício que é para nós fazer esta 

vontade ao seu Pai eterno. Por ele nos dispomos a atingir rapidamente o objectivo da nossa 

viagem e a refrescarmo-nos nas águas vivas da fonte de que falei. Mas, se não dermos 

inteiramente a nossa vontade ao Senhor para que ele próprio cuide de tudo o que a nós se 

refere, jamais ele nos permitirá que bebamos dela.     


