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Santa Teresa de Ávila (1515-1582), carmelita, Doutora da Igreja 
Exclamações, nº 8 

 

«Os cuidados deste mundo e a sedução da 
riqueza sufocam a palavra» 

 

Senhor, meu Deus, as Tuas palavras são palavras de vida, onde todos os 
mortais encontram aquilo que desejam, desde que aceitem procurá-lo. Mas 
será de espantar, meu Deus, que esqueçamos as Tuas palavras, tomados 
como somos pela loucura e a languidez que são consequência das nossas más 
acções? Oh meu Deus [...], autor de toda a criação, o que seria esta criação se 
Tu quisesse, Senhor, criar ainda mais? Tu és omnipotente, as Tuas obras são 
incompreensíveis. Faz, Senhor, com que as Tuas palavras nunca se afastem 
do meu pensamento. 

Tu disseste: «Vinde a Mim todos os que estais cansados e oprimidos e Eu vos 
aliviarei» (Mt 11, 28). Que mais queremos nós, Senhor? Que mais pedimos? 
Que mais procuramos? Por que será que as gentes do mundo se perdem, a 
não ser porque andam em busca da felicidade? Oh meu Deus [...], que 
cegueira tão profunda! Procuramos a felicidade onde é impossível encontrá-la. 

Oh Criador, tem piedade das Tuas criaturas! Repara que, sozinhos, não 
compreendemos, não sabemos aquilo que desejamos, escapa-nos aquilo que 
pedimos. Dá-nos luz, Senhor! Vê que temos mais necessidade dela do que o 
cego de nascença. Ele desejava ver a luz e não era capaz, e agora, Senhor, as 
pessoas recusam-se a ver. Haverá mal mais incurável do que esse? Será aqui, 
meu Deus, que ressoará o Teu poder, aqui que brilhará a Tua misericórdia. [...] 
Peço-Te que me concedas amar aqueles que não Te amam, abrir a porta 
àqueles que não batem, dar a saúde àqueles que gostam de estar doentes. [...] 
Tu disseste, Mestre meu, que tinhas vindo para os pecadores (Mt 9, 13); ei-los, 
Senhor! E tu, meu Deus, esquece a nossa cegueira, considera apenas o 
sangue que o Teu Filho derramou por nós. Que a Tua misericórdia resplandeça 
no seio de semelhante infelicidade; lembra-Te, Senhor, de que somos obra Tua 
e salva-nos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. 


