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A MÍSTICA EM TERESA DE ÁVILA E A 

ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA DE COVID-19 

Alisson Henrique Domingos1 

 

É evidente que, em virtude da pandemia de COVID-19 e da necessidade de 

isolamento social, houveram grandes alterações na rotina das igreja e, por conseguinte, a 

espiritualidade também teve de sofrer alterações, uma vez que os hábitos regulares dos 

fiéis brasileiros – tais como a participação nas celebrações litúrgicas, movimentos 

pastorais, grupos de espiritualidade, encontros formativos etc – não poderiam mais ser 

desenvolvidos aos moldes como tradicionalmente eram realizados.  Se por um lado existe 

a impossibilidade do desenvolvimento dessas atividades religiosas, por outro surge a 

oportunidade para a descoberta da oração como um caminho individual e silencioso.  

Diante desse cenário e da necessidade da oração, a espiritualidade católica (bem 

como outras experiências religiosas) recebeu monumental contribuição de Teresa 

Sánchez de Cepeda y Ahumada, mais conhecida pelo seu nome religioso de monja 

carmelita, Teresa de Jesus, ou ainda Santa Teresa de Ávila.  Nascida aos 28 de março de 

1515 em Gotarrendura, Ávila, Reino de Castela, aos seus 62 anos, em 1577, Santa Teresa 

escreve sua obra prima de espiritualidade denominada Castelo Interior ou Moradas, na 

qual ela apresenta a alma humana como sendo “um castelo todo ele de um diamante ou 

mui claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no Céu há muitas moradas”2.  

O ponto de partida para a doutrina da Santa Doutora da Igreja é de que Deus habita 

no mais interior da alma humana, como já havia descoberto Santo Agostinho quando em 

suas confissões diz: “Tarde vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei! Eis 

que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-Vos! Disforme, lançava-me sobre 

estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco!”3.  

 
1 Engenheiro Agrônomo pela Universidade de São Paulo (USP | ESALQ). Bacharelando em Filosofia pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC – Campinas); Seminarista da Diocese de Piracicaba 

(SP). E-mail para correspondência: alisson.domingos@alumni.usp.br. 
2 Santa Teresa de Ávila, Moradas, 1 M 1, 1. 
3 Conf. X, 27, 38. 
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O esquema do castelo interior é formado por um conjunto de sete moradas (isto é, 

fases, algo comparado a um prédio de sete andares). A monja carmelita parte de que a 

Eterna Verdade habita no mais profundo da alma humana, representado na obra como 

sendo o centro do castelo do qual se irradia uma luz que se dissipa ao longo do castelo e 

que quanto mais próximo do centro, ou seja, quanto mais interiorizada a alma se encontra, 

mais próximo da fonte de luz, ou nas palavras as santa, mais próximo de “Sua Majestade”, 

a ponto de se chegar à união mística nas moradas mais elevadas.   

Os pontos essenciais para a obra da Carmelita Doutora da Igreja são4: 

1) A presença de Deus na alma – que é a sua verdade fundamental; 

2) A interiorização progressiva da alma – que exprime o seu movimento; 

3) A união profunda com Deus – que é a sua meta. 

O primeiro ponto, referente à presença de Deus, é inerente às presenças: ativa de 

imensidade, meio pelo qual o Ser criador sustenta a criação; e objetiva, pela qual se dão 

os laços de “amizade espiritual” de Deus com sua criatura. Desta forma, na parte mais 

profunda da alma, habita um hóspede que difunde a vida divina em todo o ser. 

Destarte, “a vida espiritual será, por excelência, uma vida interior; a caminhada 

para Deus será uma interiorização progressiva (...), cada etapa da interiorização será uma 

‘morada’ que, na realidade, marcará um progresso na união.”5 

A união com Deus, que chega em seu ápice com a união transformante, meio pela 

qual a alma é divinizada (sétimas moradas), parte daquela velha máxima atribuída a Tales: 

γνῶθι σεαυτόν (conhece-te a ti mesmo), uma vez que para a carmelita seria grande 

desatino querer contemplar as maravilhas divinas sem antes adentrar no universo que é o 

seu ser, local onde habita Aquele que dá o Ser. 

O caminhar nas moradas, o processo de interiorização em busca de Deus, é 

trilhado na mística teresiana por meio da oração, que em suas palavras é tal qual a água 

que dá a vida. Essa oração inicia-se nas moradas mais elementares de modo trabalhoso, 

assemelhando-se a retirar água de um poço com um balde, mas que ao passar para as 

moradas mais elevadas vai se tornando mais fácil em virtude da ação de mística de Deus 

 
4 Maria-Eugênio do Menino Jesus, Quero ver a Deus. Capítulo II, 26. Petrópolis: Vozes, 2018. 
5 Ibid, Capítulo II, 32. 
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que age tal qual uma chuva que molha bem a terra e na qual o camponês (isto é, aquele 

que busca a interiorização) tem pouco esforço para a produção dos frutos (a oração).  

Segundo São João Damasceno, a oração nada mais é do que “a elevação da mente 

a Deus”, isto é, o direcionamento de vontade e inteligência – as faculdades da alma – a 

Deus. Santa Teresa explica, utilizando-se dessas faculdades, as diversas formas de oração, 

a saber:  

1º: Oração vocal 

2º: Meditação 

3º: Oração afetiva 

4º: Oração de simplicidade 

5º: Recolhimento infuso 

6º: Quietude 

7º: União simples 

8º União extática 

9º: União transformante 

 

“Os três primeiros graus de oração pertencem à via ascética, correspondendo as 

três primeiras moradas do castelo interior. O quarto assinala o momento de transição da 

ascética para a mística; e os outros cinco pertencem à via mística”6. 

A oração vocal é aquela praticada por muitos e que consiste em recitar fórmulas 

oracionais ou petições espontâneas sendo retamente direcionadas a Deus. Já a meditação 

cristã consiste na “aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos 

convencer dela, nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça”7. A aplicação 

racional consiste em ser algo discursivo, em modo de raciocínio, em este se faltando, 

então não se tratará de oração. 

Por sua vez, a oração afetiva “é aquela [em] que predominam os efeitos da vontade 

sobre o discurso do entendimento”8, em termos práticos é uma meditação mais simples, 

orientada ao coração. Na fase de transição da ascética para a mística encontra-se a oração 

de simplicidade que é definida como uma “simples visão, olha ou atenção amorosa para 

 
6 MARÍN, Antônio Royo. Ser ou não ser santo: eis a questão. Campinas: Ecclesiae. 2018, p. 254. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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algum objeto divino, seja Deus em si mesmo ou algum de suas perfeições, ou mistérios”9. 

Dessa forma, “a alma deixa o discurso e se vale de uma doce contemplação, que a mantém 

em doce sossego e atenção (...), cada vez se chega mais perto da fonte de onde emana a 

luz, a graça e a virtude, vai participando cada vez mais abundantemente dela”10. 

Dentre as orações místicas, a primeira delas é a de recolhimento infuso, meio pela 

qual “parece a alma ter outros sentidos, querendo se afastar as agitações exteriores e (...) 

tratar a sós com Deus”11. Na sequência do caminho ao centro do castelo, apresenta-se a 

quietude, que consiste “em um sentimento íntimo da presença de Deus que cativa a 

vontade e preenche a alma e o corpo de uma suavidade e deleite verdadeiramente 

inefáveis”12, parecendo que nada falta à alma. 

O sétimo grau da oração é a união simples, na qual “aquele grau de contemplação 

infusa no qual todas as potências interiores da alma estão cativas ou ocupadas em Deus”13. 

Na anterior apenas a vontade permanecia cativa, enquanto que o entendimento 

permanecia “num sono das potências”, porém a memória e a imaginação permaneciam 

em liberdade. Neste estado atual, todas as potências interiores permanecem cativas, 

ficando livres apenas os sentidos corporais. Neste estado ocorre a ausência de distrações, 

a certeza absoluta de ter estado a alma unida com Deus e a ausência de cansaço. Além 

disso, acompanham a alma vários fenômenos místicos, como os toques místicos, meio 

pelo qual a alma se sente como que tocada por Deus, com um deleite inefável; os ímpetos, 

que são impulsos fortes e inesperados de amor a Deus; e as feridas de amor, à maneira 

como setas de amor que transpassam a alma, deixando-a cauterizada com o fogo de amor. 

O oitavo grau chega-se à união extática, na qual ocorrem os êxtases, que é definido 

como “um fenômeno de contemplação sobrenatural caracterizado por uma união tão 

íntima da alma com Deus que produz a completa alienação dos sentidos internos e 

externos”. Santa Teresa descreve esse fenômeno como que “parece que a alma não anima 

o corpo (...), sentindo-se faltar o calor natural”14, a forma deleitosa e suave; havendo 

também a forma violenta e dolorosa (chamada arroubamento), na qual o padecer corporal 

é “tão excessivo que a natureza mal pode suportar. E assim, algumas vezes, quase perco 

 
9 Ibid. p. 262 
10 Bossuet, Obras Completas, 7, p.254. 
11 Santa Teresa de Ávila. Relacíon primera al p. Rodrigo Alvarez, n.3. 
12 MARÍN, Antônio Royo. Ser ou não ser santo: eis a questão. Campinas: Ecclesiae. 2018, p. 266. 
13 Ibid. 
14 Santa Teresa de Ávila. Vida, 20, 3. 
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o pulso (...) e os membros muito abertos e as mãos tão rígidas, que eu não consigo às 

vezes juntá-las”15. 

Por fim, no nono grau de oração chega-se à união transformativa, que ocorre nas 

sétimas moradas. Segundo São João da Cruz, por esse estado a alma atingiu tamanho grau 

de interiorização que ela se encontra toda divinizada, participando do tanto quanto é 

possível da essência divina nesta vida16, fase acompanhada de seus fenômenos místicos. 

Tendo em vista o caminho espiritual de interiorização por meio da oração, como 

proposto pela santa carmelita e, considerando o contexto de pandemia, os cristãos têm 

grande oportunidade para buscar nesse itinerário místico um local de encontro com o 

divino. Não podendo ir à “casa de Deus” (como as igrejas católicas normalmente são 

chamadas), sempre é possível se descobrir na casa interior de cada alma o Deus que a 

habita e a sustenta. 

É evidente que o progresso no caminho de oração é algo trabalhoso e lento, mas 

que é capaz de saciar a busca de Deus que toda alma possui. Por essa via, pode o crente, 

nos tempos de pandemia, bem como em toda a sua vida, buscar a Eterna Verdade que, 

além de querer ser adorada nos templos, quer ser adorada dentro da criatura que pelo seu 

Amor foi criada, conforme retrata Santa Teresa no poema “Mira que te le mira” (Olha a 

quem te olha). 

Mira que te le mira 

Alma, buscar-te-ás em Mim, 

E a Mim, buscar-me-ás em ti. 

De tal sorte pôde o amor, 

Alma, em mim te retratar, 

Que nenhum sábio pintor 

Soubera com tal primor 

Tua imagem estampar 

Foste por amor criada, 

Bonita, formosa, e assim 

Em meu coração pintada, 

Se te perderes, amada, 

Alma, buscar-te-ás em Mim, 

E a Mim, buscar-me-ás em ti. 

 

 Dessa forma, de grau de oração em grau de oração, de fé em fé, poder-se-á subir 

às alturas da eternidade que deve começar já aqui nessa terra, fato que se concretizará 

 
15 Ibid, 20, 12. 
16 São João da Cruz, Cântico Espiritual, c. 22, n. 3. 
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quando as palavras do Apóstolo – “Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em 

mim”17 – se fizerem realidade nas nossas vidas.  

 
17 Gl 2, 20 


