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Santa Teresa D‟Ávila (1515-1582) é uma das mais importantes figuras femininas do 

período contrarreformista, tanto na Espanha, quanto em Portugal, e em demais continentes 

conquistados como América, África e Ásia. Em vida, Teresa teve grande influência dentro da 

Igreja, aplicando na prática ideais como reforma e mística espiritual. Com sua morte, seu 

modelo de santidade foi apoiado e divulgado por diversas ordens religiosas e repercutiu entre 

diferentes grupos sociais e em diversos locais do mundo católico. No Brasil colonial, seus 

escritos, sua imagem e a história da sua vida foram divulgados principalmente em meio aos 

leigos e religiosos carmelitas. Nas igrejas da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, estado 

da Bahia, e São Cristóvão, estado de Sergipe, predomina a representação da Santa, 

principalmente através de pinturas setecentistas que narram a sua vida. 

 

 

1 Santa Teresa: reformadora e mística 

Santa Teresa de Jesus (ou D‟Ávila)
1
 é uma das mais importantes figuras femininas do 

período contrarreformista. A imagem de Teresa na Idade Moderna converge em seu forte 

modelo de santidade formado por ela e pelas pessoas que com ela conviveram, sendo 

reapropriado e resignificado pela Igreja e pelos fieis ao longo dos anos.  

Em vida, Teresa foi considerada a principal reformadora da Ordem religiosa dos 

Carmelitas, baseada nos princípios contrarreformistas da Igreja. A partir das iniciativas de 

Audet, Rossi e Caffardo, superiores dos Carmelitas, em reformar a Ordem, a monja 

espanhola, Teresa D‟Ávila concretiza a ideia na Espanha. Sobre essa intenção, Boaga ([s.d.], 

p.62) enfatiza que: “Santa Teresa, a grande reformadora de sua ordem em tempo de grande 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________ 

2 

 

perda da fé, a qual, querendo ajudar à Igreja, via como meio eficaz para tal a verdadeira 

renovação da vida interior.”.
2
 

Em 1567, na cidade de Medina Del Campo, a freira, já com a idade de 52 anos, 

conheceu o jovem Frei João
3
 e juntos impulsionaram uma nova vertente na Ordem, os 

carmelitas descalços (simbolizados pelo uso de sandálias), também chamados de Teresianos 

ou Terésios. Isso serviu para diferenciá-los da identificação mais antiga, que era representada 

pelo calçado fechado (sapatos e meias) e que, posteriormente, tornou-se Ordem dos 

Carmelitas Calçados ou da Antiga Observância. 

A monja teve muitas dificuldades para empreender a reforma, tendo sido proibida e 

perseguida até mesmo pelos próprios carmelitas. Porém, obteve ajuda de leigos e religiosos, 

pois, além de sua família abastada, teve a afeição de párocos e de frades de várias Ordens 

Religiosas, dos nobres da sociedade espanhola, assim como tinha a simpatia do Rei Felipe II.
4
 

Teresa conseguiu fundar conventos femininos, de forma isolada, em boa parte da Espanha.  

A Reforma, baseada na mais restrita clausura e rigidez possível entre os religiosos, 

teve princípio nas ideias da Contrarreforma e voltou-se para a Regra Primitiva carmelita de 

contemplação e eremitismo organizada por São Alberto Avogadro.
5
  

Como a vida missionária era muito visada pela reforma teresiana, Teresa de Jesus 

lutou com certa dificuldade, e João da Cruz, algumas vezes, deixava sua cela para pregar o 

Evangelho bíblico aos pobres. “No começo da própria Reforma, a maior parte dos descalços 

considerava as Missões uma necessidade tão urgente, que missionários Carmelitas eram 

enviados a fundarem conventos onde não era possível praticar a contemplação.” 

(WERMERS, 1963, p.48).
6
 

Outra vocação carmelita que se firmou na época foi a mística,
7 

onde o amor de Deus se 

fazia pela contemplação, Teresa de Jesus e João da Cruz foram os grandes disseminadores da 

junção entre os movimentos de Contrarreforma e as atividades místicas, assim como expõe 

Borriello (2003): 

Mas a idade moderna viu também os dois grandes místicos espanhóis, 

Teresa de Jesus e São João da Cruz, que representam o ponto mais alto da 

codificação da experiência mística e aos quais se referem todos os teólogos 

posteriores. Eles viveram plenamente o clima do Concílio de Trento (1545-

1563), que ligava a mística à atividade missionária fora e dentro dos 

conventos. A mística tornou-se mística da ação, foi vivida na reforma 

carmelitana, e teve sua expressão mais alta, alguns séculos depois, 

justamente numa santa Carmelita declarada padroeira das missões: Teresa de 

Lisieux.
8
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Com a permissão de superiores religiosos e políticos e com o patrocínio de nobres da 

sociedade espanhola, o intuito de Teresa e dos demais reformadores foi criar o maior número 

de fundações para levar os novos ideiais a todos, por mais simples que fossem essas casas 

religiosas. 

 

 2 A vida de Santa Teresa D‟Ávila 

A mudança no modo de pensar e viver carmelita retomada por Teresa repercute de tal 

maneira que, logo após a sua morte, sua fama se espalha rapidamente, não só entre os 

religiosos e leigos da Espanha, mas entre os fiéis de vários locais do mundo católico. Segundo 

Borges (2005),
9
 essa influência da Santa, que vai surgir até mesmo além-mar, não é mero 

acaso, já que foi uma atitude da época enfatizar e divulgar como exemplo o modelo de 

santidade, sendo priorizado no governo de Felipe II nas regiões de Espanha e Portugal. 

Não foi por coincidência que surgiram tantas figuras vistas como santas num 

mesmo período, São Pedro de Alcântara,
10 

Teresa d‟Ávila, São João da Cruz, 

também elas influenciadas pela geração anterior, onde pontificaram nomes 

como São João de Ávila,
11

 São Francisco Xavier,
12

 Santo Ignácio de 

Loyola
13

 e Santo Tomás de Villanueva.
14

 (BORGES, 2005, p.2).
15

 

 

Para se ter noção da importância de Santa Teresa de Jesus, cabe ilustrar alguns 

acontecimentos que marcaram a sua trajetória de vida. Teresa de Cepeda e Ahumada nasceu 

no ano de 1515 na região de Ávila, na Espanha. A família de Teresa era abastada, com título 

de nobreza, assim ela teve uma educação avançada em relação às mulheres da época, além de 

poder ter contato com as pessoas mais influentes da Espanha. 

Aos vinte e um anos de idade, Teresa tomou o hábito no Convento das carmelitas da 

Encarnação da cidade de Ávila, em 2 de novembro de 1536, e professou no dia 3 de 

novembro de 1537. Por vinte e sete anos, a freira viveu nesse convento, presenciando uma 

superpopulação de monjas, uma clara diferenciação de tratamentos e benefícios a partir da 

estratificação social. 

Teresa escolheu para si muitos mentores espirituais e a maioria não era carmelita, além 

de um padre dominicano, que foi o confessor de seu pai por muitos anos, existiram outros 

religiosos presentes na vida de Teresa, tinha principalmente uma afeição por alguns padres 

jesuítas, mas também por dominicanos, agostinianos, entre outros. A maioria desses religiosos 

vivia na Espanha, nos locais onde Teresa transitava, ou eram teólogos e professores que 

frequentavam principalmente a Universidade de Salamanca, na Espanha, um dos centros de 

formação mais antigos da Europa e onde a religiosa teve apoio financeiro e espiritual. 
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Em vida, esses religiosos a aconselharam e, com a sua morte, alguns deles revelaram e 

defenderam a sua santidade. Os mentores espirituais ajudaram Teresa a se aprofundar mais 

nos estudos da Mística e nos sentimentos de mudanças na Ordem do Carmo. 

O misticismo de Santa Teresa, por exemplo, é antes de tudo um misticismo 

que, embora apoiado nas leituras espirituais do seu tempo, na Bíblia e na 

vida de santos, adaptado e interpretado a partir de suas experiências. Ela 

analisava sua psicologia sobrenatural e a descrevia, com clareza, seus 

diferentes estados de alma. Teresa de Jesus nutria-se fortemente da 

espiritualidade de seu tempo. Entretinha relações com confessores, 

interrogava os espirituais com os quais tinha contato, dialogava com 

teólogos, escutava com atenção os sermões e homilias. (BORGES, 2004, 

p.42).
16

 

 

Durante a sua vida como religiosa, Teresa teve uma vasta produção literária, pois foi 

letrada, mestra e figura importante no contexto de sua época. 

Teresa de Jesus escreveu quatro grandes obras que, em ordem cronológica e 

com seus títulos traduzidos para o português, são: „Livro da Vida‟ (1562, 

primeira redação; 1565, segunda redação), „Caminho de Perfeição‟ (1566, 

duas redações: manuscritos do Escorial e de Valladolid. Ainda existem 

cópias manuscritas em Madri, em Salamanca e em Toledo), „Castelo Interior 

ou Moradas‟ (1577) e o „Livro das Fundações‟ (escrito desde 1573 até 1582, 

pouco antes de sua morte). Também são de sua autoria: „Relações 

Espirituais‟, „Conceitos do Amor de Deus‟, „Exclamações da Alma a Deus‟, 

„Constituições‟, „Modo de Visitar os Conventos‟, „Certame‟, „Resposta a um 

Desafio Espiritual‟. (SANTOS, 2006, p.20).
17

 

 

Quase todos os livros foram escritos a pedido de seus confessores espirituais, ou até 

mesmo para o ensino da oração e do relato de seus encontros místicos com Deus para orientar 

as monjas descalças. Mesmo assim, Teresa foi perseguida pela Inquisição, em decorrência 

principalmente da divulgação das cópias do manuscrito de seu Livro da Vida, uma vez que 

suas obras só foram impressas após a sua morte. Sobre as acusações inquisitoriais, alguns 

religiosos tomaram a sua defesa:  

[...] paralisando a continuação de sua atividade fundacional até 1580 por 

conflitos internos da ordem carmelita e por haver sido denunciada à 

Inquisição por suas obras espirituais. De novo intervém Bañes
18

 em sua 

defesa, advertindo-na por não controlar a difusão manuscrita de suas obras e 

emitindo uma opinião em 1575 sobre o livro de sua Vida, no que confirma 

sua ortodoxia, apoia sua atividade fundacional e assinala „que não é 

enganadora‟ e que sempre esteve guiada „pela vontade de acertar‟. 

(VAZQUÉZ, 2000, p.125).
19

 

 

Teresa ainda escreveu algumas poesias e cerca de 450 cartas, muitas delas endereçadas 

a nobres, religiosos e políticos influentes da Espanha, principalmente no período da Reforma 
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no Carmo. Segundo Sánchez-Castañer (1987),
20

 as cartas de Teresa de Jesus são as fontes de 

pesquisa menos estudadas pelos pesquisadores, mas que são materiais importantes para se 

conhecer o seu perfil, pois representam a continuação de seus livros e é onde ela demonstrou 

seu lado mais espontâneo e humano, emergindo traços de sua santidade. Nas cartas, Teresa 

entra em contato com pessoas importantes do período contrarreformista, tanto amigos quanto 

colaboradores.
21

 

Em sua produção literária, é percebida uma linguagem simples, que os pesquisadores 

consideram atingir as camadas mais populares da sociedade e um dos motivos de suas obras 

terem sido tão rapidamente difundidas na época, além de permanecerem tão famosas até hoje. 

Em Alba de Tormes, Espanha, morreu Santa Teresa de Jesus no dia 4 de outubro de 

1582. Como tradição religiosa da época realizada em pessoas importantes, o seu corpo foi 

mutilado e dividido em partes que foram entregues como relíquias e preservadas em 

conventos e castelos do reino espanhol e português. 

 

3 Um modelo de santidade feminino contrarreformista 

Após sua morte, alguns religiosos e influentes da sociedade espanhola apelaram para a 

sua beatificação (em 1614) e canonização (em 1622) pela Igreja Católica. Mais adiante, no 

século XX, ano de 1970, o Papa Paulo VI
22

 a declarou como uma das primeiras Doutoras da 

Igreja. 

Vale ressaltar que a sua santidade é rapidamente aceita pela Igreja, fato curioso por se 

tratar de uma mulher
23

 e uma vez que foi canonizada no mesmo processo de pessoas 

importantes como Santo Inácio de Loyola, São Isidro Labrador,
24

 São Francisco Xavier e São 

Felipe Neri.
25

  

Seus livros foram publicados e divulgados por todos os locais onde dominava o 

pensamento católico. Alguns carmelitas descalços também trataram de disseminar a sua 

santidade e seguir as recomendações prescritas no Livro das Fundações e demais leis 

publicadas durante a Reforma, além de fundar rapidamente conventos em diversos locais 

dentro ou fora do reino espanhol, como em Portugal e Países Baixos. 

Muitos foram os escritos sobre Santa Teresa D‟Ávila - desde a sua morte até o 

presente momento - que impulsionaram a sua fama. Logo após sua morte, existiram pelo 

menos quatro biógrafos, religiosos de variadas ordens religiosas da Espanha, que exaltaram a 

santidade de Teresa em biografias completas, principalmente para impulsionar o processo de 

beatificação, são eles: Padre Francisco de Ribera,
26

 da Companhia de Jesus; Frei Diego de 
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Yepes,
27

 da ordem de São Jerônimo; Frei Luis de León,
28

 da ordem de São Agostinho; e 

Julian de Ávila,
29

 dos carmelitas descalços.
30

 

Além dos biógrafos que escreveram em sua época, são inúmeros os escritos sobre 

Santa Teresa D‟Ávila. Em sua grande maioria, os autores traçam um perfil de vida com base 

principalmente em seu Livro da Vida e demais escritos da Santa. 

 

4 A representação da santa carmelita de Castela 

O que colaborou para a rápida divulgação de sua santidade no mundo católico 

contrarreformista foi principalmente a disseminação de gravuras que contavam através de 

imagens as narrativas de sua vida. Essa prática de divulgar a história de santos em gravuras e, 

posteriormente, adaptar essas imagens para outro suporte artístico como a pintura, é uma 

tradição medieval que foi reforçada com o Concílio de Trento,
31

 fazendo com que o religioso 

e o fiel utilizassem a arte como ferramenta didática para transmitir, reforçar ou impor a 

doutrina católica. Conforme Sebastián (1989, p.239): 

Uma das características da iconografia barroca cristã foi o pleno 

desenvolvimento que adquiriram as ordens religiosas, que até o século XV 

apenas havia iniciado. Fenômeno decisivo nesta mudança foi o impulso que 

se deu às ordens religiosas como força propulsora da nova espiritualidade 

contrarreformista. Característica das ordens religiosas foi a tendência em 

criar grandes ciclos de quadros históricos sobre um personagem ou uma 

ordem, isto chegou ao seu pleno desenvolvimento no século XVII, e 

encontra nas Igrejas, claustros, refeitórios, bibliotecas e outras salas 

monacais os marcos adequados para sua exposição e leitura tanto histórica 

quanto retórica e mística.
 32

 

 

A própria Teresa de Jesus vivenciou essa cultura visual da época, com a prática de 

culto e uso das imagens em seu cotidiano. No trabalho de Gutiérrez (2006),
33

 são analisados 

os conceitos de devoção e imagem de culto nos templos da Contrarreforma a partir de 

exemplos na vida de Santa Teresa de Jesus pela Espanha. O autor mostra o imaginário 

religioso teresiano, fazendo um paralelo com a mentalidade da Idade Moderna, demonstrando 

a forte intimidade dos católicos com o universo das imagens. 

Após sua morte, o modelo de santidade teresiano também é divulgado no mundo 

católico através de gravuras, nesse caso, as suas imagens foram feitas a partir de seus escritos, 

refletindo, principalmente, as suas cenas de êxtase ou visões místicas.
34

 

As imagens dos santos eram produzidas a partir de sua efígie, do verdadeiro retrato, ou 

seja, de pinturas e gravuras feitas da pessoa ainda em vida. Em relação à Teresa, sua efígie foi 

pintada por um carmelita Frei Juan da Miséria, sendo essa a única tentativa de copiar a 
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imagem da monja. Na cena captada pelo frei, está a imagem de Teresa, à direita, olhando para 

cima, onde contempla a pomba do Espírito Santo, que está à sua esquerda, proveniente dos 

céus, formando na imagem uma ligação divina. A pomba é um dos atributos mais 

representados na hagiografia da Santa. Ainda, na pintura de Juan da Miséria, próximo à 

cabeça de Teresa está a seguinte frase em latim: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
35

 

A efígie de Teresa foi muito reproduzida, principalmente por gravadores flamengos do século 

XVII.
36

 (Ver figuras 1 e 2). 

 

 
Figura 1: Gravura nº 2 da série de 25 gravuras sobre a Vida de Santa Teresa de Jesus por Adrian Collaert e 

Cornelius Galle (1613). 

Fonte: Museu Britânico, disponível em: <http://www.britishmuseum.org>, acesso em: 12 ago. 2009. 
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Figura 2: Estampa reproduzindo a efígie de Madre Teresa de Jesus por Hieronymous Wierix – região de 

Bruxelas (séc. XVII). 

Fonte: Museu Britânico, disponível em: <http://www.britishmuseum.org>, acesso em: 12 ago. 2009. 

 

A efígie de Teresa, por sua vez, tornou-se base para as demais referências da sua 

fisionomia, ajudando outros gravadores a produzir séries de gravuras sobre cenas de sua vida. 

Ademais, as gravuras foram um material de grande acessibilidade na época, facilitando a 

divulgação de seu modelo de santidade e a reprodução de obras de artes pelos artistas da 

Idade Moderna até os dias atuais. 

 

5 A representação da Santa em igrejas da Ordem Terceira do Carmo em Sergipe e Bahia 

colonial 

 A imagem popular da Santa Mística se disseminou por toda a Espanha e Portugal a 

partir do século XVII. Nesse mesmo período, com a chegada das Ordens religiosas aos novos 

continentes conquistados, os ideais de Santa Teresa D‟Ávila chegaram às Américas, através 

de associações de leigos devotos à Santa ou dos conventos de carmelitas descalços.  

Dentro do universo feminino religioso, ou seja, nos conventos femininos carmelitas e 

de outras ordens religiosa há grande influência de Santa Teresa em Portugal, no Brasil e nas 

Índias. Até o século XIX, Teresa foi um exemplo de santidade para muitas religiosas que 

leram seu Livro da Vida, chegando até ao ponto de ter atitudes e comportamentos idênticos 

aos da Santa. 

Contudo, durante todo o período colonial no Brasil, o seu exemplo de vida repercutiu 

em meio à sua devoção nas Ordens Terceiras, apesar dessas instituições serem laicas e 

marianas e tinham como devoção principal Nossa Senhora do Carmo. Entretanto, é notável a 

representação imagética e devocional da santa de espanhola em todas as igrejas da Ordem 

Terceira do Carmo no Brasil, tornando Santa Teresa a segunda santidade mais importante 

desses templos. Além disso, a divulgação e devoção principal às Santa Teresa D‟Ávila 

predominou nas igrejas masculinas do Carmelo descalço no Brasil nas regiões de Salvador e 

Olinda. 

Na Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, cidade do Estado da Bahia, há 

uma predileção em representar Santa Teresa D‟Ávila em pinturas, que foram produzidas 

provavelmente no século XVIII. Das trinta e duas pinturas existentes, oito delas tem a 

imagem da Santa. Duas pinturas encontram-se no forro sob o coro da Igreja e mostram que 

Teresa é protegida por e devota de Nossa Senhora do Carmo (ver figura 3). 
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Figura 3: Adoração de Teresa de Jesus à Virgem do Carmo. 

Fonte: Eduardo Vasconcelos Santos, 2009. 
 

As outras seis pinturas, que estão localizadas em um conjunto de onze pinturas de teto 

em caixotões do forro da nave central, demonstram cenas sobre a vida de Santa Teresa de 

Jesus. Nesse conjunto, não só são expostas temáticas sobre a Santa de Castela, ou até mesmo 

sobre Nossa Senhora do Carmo e Jesus Cristo, como também existem cinco pinturas que 

representam a vida de São João da Cruz, parceiro de Santa Teresa nas questões místicas e na 

Reforma do Carmo. 

As cenas sobre a vida de Santa Teresa são: o Casamento Místico de Santa Teresa com 

Jesus Cristo; a Transverberação ou o Êxtase de Santa Teresa; A Virgem do Carmo e o Menino 

Jesus entregam os escapulários para os santos reformadores da Ordem – Santa Teresa de Jesus 

e São João da Cruz; as quatro principais devoções da Ordem do Carmo: Virgem Maria, 

Menino Jesus, Profeta Elias e Santa Teresa D´Ávila; Jesus Cristo entrega o seu Sagrado 

Coração para Santa Teresa D‟Ávila na presença da Santíssima Trindade, São João da Cruz e 

monja; São José de Botas guia Santa Teresa de Jesus e monjas carmelitas descalças (ver 

figuras 4 e 5). 
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Figura 4: Casamento Místico de Santa Teresa D‟Ávila com Jesus Cristo. 

Fonte: Eduardo Vasconcelos Santos, 2009. 

 

 
Figura 5: As quatro principais devoções da Ordem do Carmo: Virgem Maria, Menino Jesus, Elias e Teresa 

Fonte: Eduardo Vasconcelos Santos, 2009. 
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Na Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Cristóvão, cidade do Estado de 

Sergipe, também há uma predominância de representações de Santa Teresa D‟Ávila através 

de pinturas, que foram produzidas no século XVIII. Em toda a igreja, existem somente treze 

pinturas: uma delas se encontra no forro da capela-mor e representa Nossa Senhora do Carmo, 

e doze se localizam no forro da sacristia e, em sua maioria, representam a vida da Santa de 

Castela. 

São onze cenas onde Teresa se faz presente: Santa Teresa de Jesus recebe inspiração 

divina para ler; Teresa é abençoada pela Virgem Maria na presença da Santíssima Trindade; o 

Êxtase ou a Transverberação de Santa Teresa; Santa Teresa de Jesus recebe inspiração divina 

para escrever; Santa Teresa de Jesus tem a visão da Pomba estranha; Nossa Senhora do 

Carmo protege os carmelitas, dentre eles, Santa Teresa e São João da Cruz; Santa Teresa tem 

a visão do Cristo atado à coluna; Teresa tem a primeira visão da Pomba do Espírito Santo; 

Santa Teresa de Jesus é mestra de oração das monjas carmelitas; Santa Teresa de Jesus recebe 

comunhão de sacerdote (?). (Ver figuras 7 e 8).  

 

 
Figura 7: Transverberação ou Êxtase de Santa Teresa. 

Fonte: Márcio Vieira Garcez, 2009. 
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Figura 8: Santa Teresa tem a visão do Cristo atado à coluna. 

Fonte: Márcio Vieira Garcez, 2009. 

As cenas das duas igrejas da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira e São Cristóvão 

apresentam Santa Teresa de Jesus como um dos personagens principais dos Carmelitas, além 

de transmitir um modelo de santidade contrarreformista em meio às temáticas de devoção à 

Virgem Maria e de intimidades com Jesus Cristo, privilegiando, assim, as suas características 

de Reformadora e Mística.  

Todas as imagens de Santa Teresa foram identificadas, em sua maioria, a partir dos 

textos da Santa, através principalmente de seu Livro da Vida, e a partir de gravuras avulsas da 

Santa ou de série de gravuras sobre a vida da Santa, de origem europeia dos séculos XVII e 

XVIII produzidas por gravadores flamencos. Confirmando, assim, que seu modelo de 

santidade feminino foi bastante disseminado em um modelo contrarreformista onde se 

fortalecia a imagem das virtudes da vida dos santos.  

Essa imagem da santa predominou como referência no imaginário dos leigos e 

religiosos através da adoração nas igrejas da Ordem Terceira do Carmo no nordeste do Brasil. 

Evidencia-se, portanto, que Santa Teresa D‟Ávila teve um papel de destaque nas 

igrejas de leigos carmelitas de Bahia e Sergipe, possuindo até mesmo mais propaganda 

persuasiva de que Nossa Senhora do Carmo e Jesus Cristo, ambas devoções fortemente 

disseminadas pelo Concílio de Trento. 
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Notas 

                                                 
1
 Nascimento na cidade de Gotarrendura, região da província de Ávila, Espanha, em 28 de março de 1515; e 

morte na cidade de Alba de Tormes, região da província de Salamanca, Espanha, em 4 de outubro de 1582. 
2
 BOAGA, Emanuel. A oração na vida carmelitana: reflexões e textos de autores carmelitas sobre a comunhão 

com Deus e a oração no Carmelo. [s.d.]. Disponível em: http://br.geocities.com/wilmarsantin/OracaoCarm.pdf, 

acesso em: 12 jul. 2007. 
3
 João de Yepes nasceu na região de Fontiveros, região da província de Ávila, Espanha, em 24 de junho de 1542; 

e morreu na cidade de Úbeda, região da província de Jaén, Espanha, em 14 de dezembro de 1591. 
4
 Nascimento em Valladolid, Espanha, em 21 de maio de 1527; e morte em Madrid, Espanha, em 13 de setembro 

de 1598. Felipe II da Espanha (também conhecido como Felipe I de Portugal a partir da União Ibérica em 1580) 

foi um dos reis mais católicos e influentes da época, que manteve muitos territórios com a política absolutista e 

as ideias contrarreformistas, com o objetivo de conter a expansão do protestantismo. 
5
 Nascimento na Cidade de Parma, Itália, ano de 1149; e morte na cidade de São João do Acre, Jerusalém, em 14 

de setembro de 1214. Foi o patriarca de Jerusalém que organizou a Ordem dos Carmelitas no século XII, 

escrevendo as constituições como ordem do Monte Carmelo, localizado em Haifa, Jerusalém. Por volta de 1205-

1214, o patriarca tratou de organizar o grupo de eremitas devotos a Nossa Senhora do Carmo, redigindo e 

aprovando a Regra dos carmelitas, que foi aceita pelo Papa Honório III (176º Papa - período de seu pontificado 

de 1216 a 1227) em 1226, sendo que a autorização definitiva lhes foi dada em 1245, por Inocêncio IV (179º 

Papa - período de seu pontificado de 1243 a 1254). 
6
 WERMERS, Manuel Maria. A ordem carmelita e o Carmo em Portugal. Lisboa: União Gráfica; Fátima: Casa 

Beato Nuno, 1963. 
7
 “Os místicos são os que atestam que Deus é visível já agora pela fé ou em visão. Ver Deus é dar-se conta de 

que ele existe e de que, como no caso de Agostinho, é inútil procurá-lo fora de si, porque ele está no íntimo do 

homem mais do que o próprio homem. Por isso a história da mística, isto é, daquela experiência que se faz no 

plano sobrenatural e nas profundezas misteriosas do encontro homem-Deus, só pode ser a tentativa de apreender 

a experiência que, ao longo dos séculos, o homem fez dessa presença misteriosa e, no entanto, clara, secreta, mas 

também luminosa.”. BORRIELLO, L. [et.al.]. Dicionário de mística. Tradução: Benôni Lemos; José Maria de 

Almeida; Silva Debetto Cabral Reis; Ubenai Lacerda Fleuri. São Paulo: Paulus; Edições Loyola, 2003. 
8
 BORRIELLO, L. [et.al.]. Dicionário de mística. Tradução: Benôni Lemos; José Maria de Almeida; Silva 

Debetto Cabral Reis; Ubenai Lacerda Fleuri. São Paulo: Paulus; Edições Loyola, 2003. (p.709-710).  
9
 BORGES, Célia Maia. Santa Teresa e a Espiritualidade Mística: a circulação de um ideário religioso no mundo 

atlântico. In: UNIVERSIDADE NACIONAL DE LISBOA. Actas do Congresso Internacional O Espaço 

Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedade. Lisboa: FCSH/UNL, 2005. Disponível em: http://cvc.instituto-

camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/celia_maia_borges.pdf, acesso em: 27 jul. 2008. 
10

 Nascimento na cidade de Alcántara, região de Estremadura, Espanha, em 1499; e morte em Arenas de Sán 

Pedro, região de Castela e León, Espanha, em 18 de outubro de 1562. 
11

 Nascimento na cidade de Almodóvar del Campo, região de Cidade Real, Espanha, no ano 6 de janeiro de 

1500; e morte na cidade de Montilla, Espanha, em 10 de maio de 1569. Sacerdote espanhol e participante da 

Contrarreforma, teve contato com os Jesuítas e com Felipe II da Espanha.   
12

 Nascimento na cidade de Xavier, Espanha, no ano 7 de abril de 1506; e morte na ilha de Shangchuan, China, 

em 3 de dezembro de 1552. Jesuíta militante da Contrarreforma. 
13

 Nascimento na cidade de Azpeitia, Espanha, no ano 31 de maio de 1491; e morte em Roma, Itália, em 31 de 

julho de 1556. Fundador da Companhia de Jesus, um dos nomes mais influentes dentro da Igreja 

Contrarreformista. 
14

 Nascimento na cidade de Fuenllana, região de Cidade Real, Espanha, em 1488; e morte na cidade de Valéncia, 

Espanha, em 9 de setembro de 1555. Frei Agostiniano, influente no reino espanhol, foi confessor do rei Carlos I, 

antecessor de Felipe II. 
15

 Idem. 
16

 BORGES, Célia Maia. Espiritualidade Mística na Península Ibérica – Séculos XVI e XVII. In: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Locus, Revista de História, Juiz de Fora-MG, v.10, n.2, 

junho-dezembro de 2004. (p.35-51) Disponível em: http://www.locus.ufjf.br/c.php?c=artigo&cd_art=93, acesso 

em: 13 mar. 2008. 
17

 SANTOS, Luciana Lopes dos. Fémina inquieta y andariega: valores e símbolos da literatura cavaleiresca nos 

escritos de Santa Teresa de Jesus (1515-1582). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. 

(Dissertação de Mestrado em História). Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br, acesso em: 30 set. 

2007. 
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18

 Padre Domingo Bañez, da ordem dominicana, confessor espiritual de Teresa e assíduo ajudante e defensor da 

Reforma carmelita. Nascimento em Valladolid, Espanha, em 29 de fevereiro de 1528; e morte em Medina del 

Campo, Espanha, em 22 de outubro de 1604. 
19

 “[...] paralizando la continuación de su actividad fundacional hasta 1580 por conflictos internos de la ordem 

carmelita y por haber sido denunciada a la Inquisición por sus obras espirituales. De nuevo interviene Bañez en 

su defensa, riñendola por no controlar la difusión manuscrita de sus obras y emitiendo un dictamen en 1575 

sobre el libro de su Vida, en el que confirma su ortodoxia, apoya su actividad fundacional y señala „que no es 

engañadora‟ y que ha estado guiada siempre „por la gana de acertar‟.”. VÁZQUEZ, José Antonio Álvarez. 

Teresa de Jesús y la Escuela de Salamanca. In: Cuadernos de CC.EE. y EE., nº 37, 2000. (p.121-128). 

Disponível em: http://unirioja.dialnet.es, acesso em: 10 maio 2009. 
20

 SÁNCHEZ-CASTAÑER, Francisco. Santa Teresa de Jesús: su estilo em la vida y en las obras. In: Dicenda, 

Cuadernos de Filología Hispánica, nº 7, Madrid: Universidad Complut. Madrid, 1987. (p.153-160). Disponível 

em: http://unirioja.dialnet.es, acesso em: 10 maio 2009. 
21

 Estes amigos e colaboradores foram geralmente nobres espanhóis que ajudaram Teresa em sua Reforma, 

doando terras, comprando ou construindo casas religiosas, dentre outros donativos. Um dos nomes mais 

conhecidos e que ajudou Teresa, inserindo-a fluentemente na sociedade espanhola e ajudando-a na Reforma do 

Carmo, foi a viúva Dona Guiomar de Ulloa, nobre espanhola da cidade de Ávila, que tinha influência 

econômica, política e religiosa na sociedade da época. 
22

 261º Papa – período de seu pontificado de 1963 a 1978. 
23

 A mentalidade da época tratava as mulheres como fracas e enganadoras. Em seu trabalho, Cammarata (1992) 

demonstra a restrita condição da mulher na época moderna, onde o autor diz que, dentre vários casos, a mulher 

era relegada aos serviços domésticos, e, em outro caso, aquelas que quisessem exercer o sacerdócio, mas que 

possuíssem uma postura fraca, mandava-se que fossem excluídas junto aos “hemarfroditas, monstros e 

dementes”. O autor demonstra que o discurso mistico foi bem apropriado por Teresa, já que, na época, foi o 

único onde uma mulher atuou e falou de uma maneira pública. Assim, a monja utilizou de estratégias de 

submissão e uso de linguagem íntima que elevou seu exemplo de santidade: “Os argumentos intelectuais dos 

eruditos sobre a deficiência natural feminina justificam a exclusão da mulher da hierarquia eclesiástica e da 

educação teológica. [...] Ao escrever a partir de uma posição de exclusão cultural, Santa Teresa de Ávila (1515-

82) tem que adaptar o discurso tradicionalmente masculino à articulação do desejo feminino para poder definir 

sua totalidade de prazer ou êxtase [...].”.CAMMARATA, Joan F. El discurso femenino de Santa Teresa de Ávila, 

defensora de la mujer renascentista. In: VILLEGAS, Juan [coord.]. Actas de XI Congresso de la Associación 

Internacional de Hispanistas, v.2, 1992. (p.58-65). Disponível em: http://cvc.cervantes.es, acesso em: 15 maio 

2009. 
24

 Nascimento em Madrid, Espanha, no ano de 1080; e morte no dia 30 de novembro de 1172. Conhecido santo 

espanhol da Idade Média, viveu como lavrador e teve muitas visões místicas. 
25

 Nascimento em Florença, Itália, no dia 22 de julho de 1515; e morte no dia 26 de maio de 1595. Considerado 

Apóstolo de Roma e fundador da Congregação do Oratório. 
26

 Francisco Ribera de Villacastín nasceu em Villacastín, Espanha, no ano de 1537; e morreu em Salamanca, 

Espanha, no ano de 1591. 
27

 Nascimento em Yepes, Espanha, no ano de 1530; e morte na Espanha, em 1 de junho de 1613. Além de 

confessor de Teresa, foi um dos mais estimados confessores de Felipe II. 
28

 Nascimente em Belmonte, região de Cuenca, Espanha, 1527; morte em Madrigal de las Altas Torres, região de 

Ávila, Espanha, em 23 de agosto de 1591. 
29

 Nascimento desconhecido, mas se supõe que tenha sido na cidade de Ávila, pelo seu sobrenome; morte em 

Ávila, Espanha, em 20 de fevereiro de 1605. Carmelita adepto à Reforma da ordem, foi confessor de Teresa e 

capelão por 42 anos do convento de São José em Ávila. 
30

 Ver: FITA COLOMÉ, Fidel. Cuatro biógrafos de Santa Teresa en el siglo XVI. El P. Francisco de Ribera, Fr. 

Diego de Yepes, Fr. Luis de León y Julián de Ávila. In: Boletín de la Real Academía de la Historia, tomo 

LXVII, Madrid, 6 nov. 1915. Disponível em: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/hist/013 

61608633460193869680/030887.pdf?incr=1, acesso em: 15 jun. 2009. 
31

 Concílio de Trento foi formulado entre 1545-1563, sendo o 19º concílio ecumênico da Igreja Católica, onde o 

principal objetivo foi criar estratégias que controlassem o avanço da Reforma Protestante, são as leis da 

Contrarreforma . É um dos três concílios fundamentais da Igreja e as leis tridentinas foram aplicadas por muitos 

anos, do século XVI até o início do século XX. 
32

 “Una de las características de la iconografía barroca cristiana fue el pleno desarrollo que adquirió la de las 

órdenes religiosas, que hasta el siglo XV apenas se había iniciado. Fenómeno decisivo en este cambio fue el 

impulso que se dio a las órdenes religiosas como propulsoras de la nueva espiritualidad contrareformista. 

Característica de las órdenes religiosas fue la tendencia a crear grandes ciclos de cuadros históricos sobre um 
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personaje o una orden, lo que llegó a su pleno desarrollo em el siglo XVII, y encontro en las Iglesias, claustros, 

refectorios, bibliotecas y otras salas monacales los marcos adecuados para su exposicion y lectura tanto histórica 

como retórica y mística.”. SEBASTIÁN, Santiago. Contrareforma y barroco. Madri: Alianza Forma, 1989. 
33

 GUTIÉRREZ, Antonio Cea. Modelos para una santa. El necesario icono en la vida de Teresa de Ávila. In: 

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, nº 1, vol.LXI, jan.-jun. 2006. (p.7-42). Disponível em: 

http://unirioja.dialnet.es, acesso em: 10 maio 2009. 
34

 Berbara (2009, p.8) afirma que são citados cerca de quinhentos milagres em seu processo de canonização e a 

maioria está representada em sua hagiografia (manual de iconografia dos santos católicos). BERBARA, Maria. 

„Esta pena tan sanbrosa‟: Teresa of Avila and the figurative arts in early modern Europe. In: DIJKHUIZEN, Jan 

Fran van; ENENKEL, Karl A. E. The Sense of Sufering: constructions of physical pain in early modern culture. 

Leiden: Brill, 2009. Disponível em: http://unirioja.dialnet.es, acesso em: 10 maio 2009. 
35

 Cantarei para sempre as benignidades do Senhor, esse trecho foi retirado da frase inicial do salmo bíblico de 

nº 89. 
36

 Na época, a região de Flandres ou dos Países Baixos foi a maior produtora de gravuras da Europa, onde 

tinham os melhores e mais requisitados artistas gravadores e foram realizadas as maiores encomendas. Essa fazia 

parte de uma área mais abrangente que, dos séculos XV ao XVII, compreendeu vários Condados formando os 

Países Baixos. Estes, por sua vez, foram dominados pela Espanha na época contrarreformista e foram 

importantes centros editoriais da Europa. As principais cidades dos Países Baixos (Antuérpia, Bruxelas, 

Amberes, entre outras). 


