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RESUMO 

 

O ponto central deste trabalho é a simbologia, usando-se de símiles, alegorias e metáforas, 

que Santa Teresa de Jesus usou em sua obra, Meditaciones sobre los Cantares, a fim de 

explicar como sentia, experimentava e intuía o amor que Deus tinha por ela e que ela se 

esforçava por retribuir. Para ela, a fonte privilegiada para sua inspiração estava em O Cântico 

dos Cânticos, o “Shir Hashirim” dos hebreus, “El Cantar de los Cantares” (na língua de 

Teresa). No texto de Santa Teresa, que ela não intitulou, mas que seus editores têm intitulado 

de Meditaciones sobre los Cantares (SANTA TERESA, 1979, p. 333), a autora descreveu o 

amor de Deus vivenciado como conflito (e nisso se percebe uma influência de Santo 

Agostinho). Deus foi sentido como “falta” e experimentado como desejo, desejo de se unir a 

Ele em corpo e alma. Essa duplicidade, por sua vez, transformou-se em amor místico. Nisso 

Teresa de Jesus está na mesma linha de alguns filósofos da Antiguidade, que entendiam o 

amor como “ausência”, isto é, desejo do que não temos e amor pelo que desejamos (Platão, 

Orígenes e Santo Agostinho). Em Meditaciones sobre los Cantares, Santa Teresa manifestou 

sua vontade (mística, por um lado, e corporal, por outro) de encontrar Deus e estar junto a Ele 

de corpo e alma. Dessa maneira, Santa Teresa mostrou estar em sintonia com a Teologia mais 

tradicional e ortodoxa, que afirmava que em Cristo existem as duas naturezas: completamente 

homem e completamente divino (Concílio de Calcedônia, 451 d.C.). Para relatar esse desejo 

de encontro, Teresa utilizou de símbolos de O Cântico dos Cânticos, expressando-os e 

renovando-os em sua obra Meditaciones sobre los Cantares, tema central de nosso projeto. 

 

Palavras-chaves: Teresa de Jesus. O Cântico dos Cânticos. Meditaciones sobre los Cantares. 

Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The focus of this work is the symbology, using similes, allegories and metaphors, which Saint 

Teresa of Jesus used in her work, Meditaciones sobre los Cantares with a view to explain 

how she felt, experienced and sensed the love that God had for her and that she struggled to 

repay. For her, the main source for her inspiration was The Song of Songs, the "Shir 

Hashirim" of the Hebrews, "El Cantar de los Cantares" (in Teresa’s language). In the text of 

Santa Teresa, she did not titled but that their editors have titled Meditaciones sobre los 

Cantares (SANTA TERESA, 1979, p. 333), the author described the love of God experienced 

as conflict (and it is perceived an influence of St. Augustine). God was felt as "missing" and 

experienced as desire, desire to be united to Him in body and soul. This duplicity, in turn, 

became a mystical love. It Teresa of Jesus is in the same line of some philosophers of 

antiquity, who understood love as "missing", that is, that we desire what we do not have and 

love for what we want (Plato, Origen and Augustine). In Meditaciones sobre los Cantares, 

Santa Teresa expressed their will (mystical, on the one hand, and body on the other) to find 

God and to be with Him in body and soul. Thus, Santa Teresa showed to be in tune with the 

more traditional and orthodox theology, which stated that in Christ there are two natures: fully 

human and fully divine (Council of Chalcedon, 451 AD). To report this desire of meeting, 

Teresa used symbols of The Song of Songs, expressing them and renewing them in his 

Meditations work on them Song, a central theme of our project. 

 

Keywords: Teresa of Jesus; The Song of Songs. Meditaciones sobre los Cantares. Love. 
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INTRODUÇÃO  

 

Santa Teresa de Jesus (1515-1582) é autora de uma vasta obra literária, da qual 

podemos considerar três livros como principais: O Livro da Vida, Caminho de Perfeição e 

Moradas ou Castelo Interior. No primeiro, assim como Santo Agostinho em Confissões, a 

santa retratou, ou melhor, confessou sua trajetória, seus feitos e seus pecados, alegando 

constantemente ser “mulher ruim”: “Fora contar meus pecados, pois, para isso não tenho 

escrúpulo nenhum. Para o resto, basta ser mulher para baixar-me as asas, quanto mais sendo 

mulher e ruim.” (SANTA TERESA, 2010, p. 102, grifo nosso). No segundo livro, ela 

descreveu os caminhos percorridos para se chegar o mais próximo de Deus, como por meio da 

oração silenciosa, em que é possível conduzir sua vida até Deus. Já no terceiro livro, Santa 

Teresa descreveu a alma como um “castelo”, uma morada de vários cômodos em que Deus 

poderá morar.  

Pela importância desses livros, outros textos de Teresa passaram a ocupar um lugar 

secundário, isto é, há obras de Teresa que os estudiosos pouco discutem. Isso pode ter 

ocorrido, segundo Valverde (2002), por conta do lado mais valorizado como mística, e menos 

como escritora literária. Ainda de acordo com a autora, o valor literário de Santa Teresa 

ressurgiu graças ao crítico Menéndez Pidal: 

 

Este preconceito literário desmoronou há mais de um século, quando o 

crítico Menéndez Pidal chamou a atenção para um aspecto revolucionário da 

linguagem teresiana, ou seja: o desvio da norma, a ruptura com o 

vocabulário erudito geralmente empregado nos textos espirituais em sua 

época. A simplicidade do vocabulário, segundo o crítico, longe de mostrar 

pobreza da escritora, indicava seu desejo de expressar com liberdade sua 

experiência pessoal, sem se vincular à terminologia abstrata. Teresa 

revaloriza, com um novo sentido, termos comuns que estavam desgastados 

no vocabulário convencional. Além disso, já vimos que o estilo teresiano é 

rico em alegorias, comparações, e símbolos [...]. É preciso notar ainda que 

os escritos de Santa Teresa estão muitas vezes marcados por emendas e 

correções que ela mesma fazia, o que revela seu cuidado em escrever de 

modo claro e apropriado. (VALVERDE, 2002, p. 84, grifo nosso) 

 

Em todos seus escritos, Teresa recorreu às “minhas filhas”, ou seja, às freiras, 

companheiras de todos os dias, pois são essas as mais próximas ao cotidiano de Teresa e aos 

seus escritos (como ocorreu com Ana de San Bartolomé, que ajudou Teresa a escrever em 

seus últimos dias de lucidez terrena). De uma forma ou de outra, sua literatura é endereçada 

primeiramente às mulheres e, posteriormente, é expandida para além dos muros de seus 

conventos – escritos doutorais, como qualificará a posteridade.  
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O conhecimento dos textos de Teresa de Jesus ocorreu graças a seus confessores, 

principalmente Gracián e Báñez1. Eles incentivaram-na a escrever suas análises, seus 

pensamentos e suas experiências, a fim de entenderem o que se passava naquele coração 

repleto de amor de Deus. É esse amor que também a motivou a escrever, descrever e meditar. 

Seja em prosa ou poesia, Santa Teresa exaltou o amor de Deus para o homem. E isso se deve 

ao fato de Deus, pelo amor que sente por sua criatura, ter a humildade de projetar-se próximo 

dos que têm fé em sua presença: 

 

 [...] a grandeza maior de Deus é, para a Doutora de Ávila, que se abaixe, 

condescenda. Ele mostra sua grandeza, revelando-se nos fracos para levar 

adiante o seu projeto de salvação. É o grande Deus que, humilde, se abaixa, 

chama e se comunica porque nos ama. Por tudo isso, só a humildade pode 

compreender quanto Deus é; ela é a dama que “dá xeque-mate ao Rei”. 

Teresa entende que Deus é totalmente outro, mas ao mesmo tempo próximo. 

Deus é o Amante que se doa a si mesmo. Seu amor não tem medida, 

tampouco têm medida seus dons e sua misericórdia. (PEDROSA-PÁDUA, 

2011, p. 45) 

 

É o tema do amor que a santa doutora analisou e valorizou em Meditaciones sobre los 

Cantares. Neste texto, Santa Teresa fez um fervoroso estudo do amor de Deus, ou do Esposo 

a sua Esposa. Inicialmente, Meditaciones foi pensado para ser uma obra completa, ou seja, era 

para ser uma análise aprofundada de O Cântico dos Cânticos. Contudo, devido à censura de 

um de seus confessores, seus manuscritos foram lançados ao fogo. Por sorte, muitas cópias já 

haviam sido feitas. 

A partir do estudo neste trabalho, poderemos perceber o quão importante é retratar o 

aspecto literário (no sentido de estar inserido também na área de Literatura) de Meditaciones 

sobre los Cantares, principalmente no que passa aos leitores de ontem e hoje. Para isso, será 

necessário o uso de uma literatura que analisa O Cântico dos Cânticos, bem como o amor 

para Teresa, até chegar ao seu conceito sobre o amor de Deus. Além disso, apoiar-nos-emos 

em outras obras da santa, como, por exemplo, em sua poesia, como no poema “Dilectus meus 

mihi”: 

 

Nos poemas de Teresa, o amor é uma constante de seus poemas lírico [...]. O 

poema 3º glosa o verso do Bíblico Cântico dos Cânticos: “dilectus meus 

mihi”: “nos meigos braços do Amor” (primeira estrofe), ferida “Era aquela 

                                                 
1
 Além de Luis de León, catedrático da Universidade de Salamanca, que, posteriormente, fez a 

primeira edição de o Livro da Vida. 
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seta eleita ervada em sucos de amor / já não quero eu outro amor” (segunda 

estrofe). (SCIADINI, 2009, p. 72)  

 

Como o amor é a base de sua obra, Sciadini (2009) reconhece que 

 

Essa espécie de sinfonia poética torna compreensível a sensibilidade de 

Teresa frente a poemas como o Cântico dos Cânticos, cujas imagens lhe 

resultam óbvias, até o ponto de não lhe permitir compreender – nem tolerar – 

certos gestos escandalístocos de sua época: “até ouvi alguma pessoas 

dizerem que antes fugiam de escutá-las (ouvir ou ler estes versos dos 

Cantares). Oh, valha-me Deus, que grande miséria a nossa! Que assim como 

as coisas peçonhentas transformam em veneno tudo quanto comem, assim 

também acontece conosco...” (Conc 1,3). (SCIADINI, 2009, p. 72) 

 

A partir da temática que Teresa de Jesus parte em Meditaciones sobre los Cantares, 

observaremos neste trabalho a linguagem de Santa Teresa sobre o amor. Além disso, 

pretende-se traçar a trajetória histórica e literária de O Cântico dos Cânticos, bem como esse 

texto bíblico influenciou a obra de Teresa de Jesus. 

De acordo com a interpretação clássica de O Cântico dos Cânticos, podemos 

considerar o “amor” como seu conceito-chave. Para Teresa, receber o amor de Deus, descrito 

em O Cântico dos Cânticos, sempre foi considerado como algo bom de querer. Porém esse 

amor também sempre foi entendido na tradição Teológica-Eclesial como algo espiritual, a ser 

recebido de um Deus que é espírito.  

O problema surge no momento em que Teresa compreendeu que Deus, ou melhor, que 

seu Filho, Cristo, como afirma a Teologia clássica, é completamente homem e completamente 

Deus, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem. A fórmula teológica para definir a relação entre humanidade e divindade de Cristo já 

tinha sido dada pelo Concílio de Calcedônia, em 451 d.C.: 

 

Seguindo então, aos Santos Padres, unanimemente ensinamos a confessar 

um solo e mesmo Filho: nosso senhor Jesus Cristo, perfeito em sua 

divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem (composto) de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai pela 

divindade, e consubstancial a nós pela humanidade, similar em tudo a nós, 

exceto no pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos segundo a divindade, e, 

nestes últimos tempos, por nós e por nossa salvação, engendrado na Maria 

virgem e mãe de Deus, segundo a humanidade: um e o mesmo Cristo senhor 

unigênito; no que têm que se reconhecer duas naturezas, sem confusão, 

imutáveis, indivisas, inseparáveis, não tendo diminuído a diferença das 

naturezas por causa da união, mas sim mas bem tendo sido assegurada a 

propriedade de cada uma das naturezas, que concorrem a formar uma 

só pessoa. Ele não está dividido ou separado em duas pessoas, mas sim é um 

único e mesmo Filho Unigênito, Deus, Verbo, e Senhor Jesus Cristo como 
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primeiro os profetas e mais tarde o mesmo Jesus Cristo o ensinou que si e 

como nos transmitiu isso o símbolo dos padres. (JOÃO PAULO II, 2003, p. 

25, grifo nosso) 

 

 Assim Teresa quis, além de receber o amor da parte divina de Cristo, também quis 

receber o amor da parte humana de Cristo, pois “[ao] principiante de oração [Teresa] já havia 

aconselhado no Livro da Vida (12,2) o muito que lhe convém ‘enamorar-se’ de Humanidade 

de Jesus, desde os primeiros passos do caminho espiritual.” (SCIADINI, 2009, p. 72). Dessa 

maneira, Teresa sentiu-se, por um lado, frente a Cristo em uma relação de Deus e criatura e, 

por outro lado, Santa Teresa também entendia que seu vínculo com Cristo poderia ser uma 

relação de homem e mulher2.  

Em Meditaciones sobre los Cantares, o próprio título já expõe o que Teresa pretendia 

fazer com O Cântico: meditar sobre a relação do Noivo/Amado com a Noiva/Amada. É 

interessante essa meditação, pois, na realidade, O Cântico nada mais é que um “pano de 

fundo”, uma base para que Teresa pudesse expor o seu desejo de ter as duas naturezas de 

Cristo: totalmente humano e totalmente divino.  

De acordo com Luis de León, Teresa de Jesus, ao escrever suas meditações, expõe de 

forma clara e pura o que ela compreendeu sobre o amor de Deus: 

 

[...] no es menos clara ni menos milagrosa la segunda imagen que dije, los 

libros; en los cuales, sin ninguna duda, quiso el Espíritu Santo que la Madre 

Teresa fuese un ejemplo rarísimo. Porque en la alteza de las cosas que 

trata, y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a mucho 

ingenuos; y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en 

la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada 

que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que 

con ellos se igualen […] (LUIS DE LEÓN, apud GARCÍA DE LA 

CONCHA, 1978, p. 9-10, grifo nosso) 

 

Tanto em Meditaciones sobre los Cantares como em outras obras, Teresa de Jesus 

aplica essa forma clara, a fim de tratar de forma direta o que passava em seus êxtases. Ela é 

espontânea quanto ao seu estilo, tratando de explicar todos os sentimentos e todo o amor que 

sente ao receber Cristo em corpo e espírito santo. Apesar de, muitas vezes, ter tido ordens 

para escrever suas experiências, Teresa, como admiradora das letras, pegou gosto em tentar 

explicar tudo que sentia e via. Nas palavras de García de la Concha (1978), Teresa de Jesus 

era uma mulher: 

                                                 
2
 E isso foi um problema teológico para seus confessores e os censores eclesiásticos. 
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[...] avidísima de lectura y de inquietud intelectual insaciable; una mujer, 

monja, mística y reformadora de su Orden, para quien la literatura 

constituye, en todas y cada una de estas dimensiones de su espiritualidad – 

femenina, mística y reformadora –, un instrumento esencial. Me interesa 

subrayarlo: la escritura teresiana no es, en modo alguno, un producto 

ocasional sin el que su persona o su obra estarían completas. (p. 31) 

  

Santa Teresa não se apoiou em “vão” ao retratar seus pensamentos, seus sentimentos e 

suas convicções sobre o que sentia. Como bem explicitou García de la Concha (1978), obra e 

escritora não formam parte de um produto “ocasional”, visto que ela teve toda uma estrutura 

para se apoiar (todos as leituras que fez, todas as conversas que teve, todos os êxtases que 

viveu). Ela transpareceu seu amor por Deus por meio de sua obra, única e exclusiva maneira 

de demonstrar esse amor, amor permitido e escondido nas palavras. Teresa tinha a luz da 

escrita e da literatura, e reconhecer isso é transpô-la para além dos muros da Teologia e da 

Mística, como bem disse Luis de León: “a vejo quase que continuamente em duas imagens 

vivas de si mesma que ela nos deixou em suas filhas e em seus livros.” (apud HOUSTON, 

2007, p. 14). 

A fim de transpor o lado de uma Teresa livre para descrever e comentar sobre o amor 

de Deus, neste trabalho, analisaremos o conjunto de símbolos, formados pelo uso de símiles, 

alegorias e metáforas, utilizados por ela ao interpretar o amor de Deus na obra Meditaciones 

sobre los Cantares, bem como compreender o modo como tal tema é abordado na obra de 

Teresa para a configuração de uma escrita literária. Além disso, para este trabalho, será 

importante compreender a história do Cântico dos Cânticos e o seu espaço na vida da santa, e 

o que isso contribuiu para seu entendimento sobre o amor de Deus. 

Partindo da hermenêutica teresiana sobre O Cântico dos Cânticos, este trabalho terá 

uma abordagem interdisciplinar, visto que se apoiará nas áreas de Literatura, Filosofia e 

Teologia.  

No que está relacionado à Literatura, partiremos, principalmente, de Cavalcanti 

(2005), García de la Concha (1978) e Menéndez Pidal (1942). Do primeiro, recorreremos ao 

que diz respeito sobre O Cântico dos Cânticos, isto é, Cavalcanti apresenta um aprofundado 

estudo sobre a história deste poema bíblico, suas possíveis autorias, bem como as muitas 

traduções e interpretações que O Cântico teve ao longo do tempo. Em García de la Concha 

(1978), apoiar-nos-emos no que ele compreende da arte literária de Santa Teresa de Jesus, a 

partir de um panorama de leitura da santa, além de sua visão linguístico-literária teresiana. Por 

último, Menéndez Pidal (1942) também nos dará o aporte linguístico-literário, mas no que diz 
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respeito à originalidade da escrita de Santa Teresa. Além destes, também recorremos a outros 

estudiosos, a fim de enriquecer nosso trabalho.  

Já no que tange à Filosofia e Teologia, apoiar-nos-emos, principalmente, em Orígenes 

de Alexandria (2007) quanto à sua interpretação acerca de O Cântico dos Cânticos, e em Luís 

de León (2013), quanto a sua tradução de O Cântico dos Cânticos, ou seja, tentaremos 

reconhecer as semelhanças e diferenças que existem entre o conceito do amor de Deus dado 

por eles e por Santa Teresa de Jesus.   

A partir disso, manteremos, ao longo dos capítulos deste trabalho, uma ordem de 

apresentação que nos ajude a compreender os fatos vividos por Teresa em detrimento da sua 

interpretação acerca do amor de Deus, por meio de suas Meditaciones. Observaremos a 

literatura que Teresa absorveu para a construção de Meditaciones, muitos grandes nomes da 

Filosofia e da Teologia, como Santo Agostinho, São Jerônimo e Francisco de Osuna. Também 

apresentaremos dados sobre Meditaciones sobre los Cantares, como este texto foi escrito, em 

quais circunstâncias e com que propósito, conforme veremos no capítulo primeiro.  

É válido apontarmos aqui algumas informações desta pesquisa. Em primeiro lugar, 

optamos por apresentar nossa escritora como “Teresa de Jesus”, visto que, aqui no Brasil, 

tradicionalmente, a conhecemos como “Teresa de Ávila”, ou “Teresa D’Ávila”. Ficaremos, 

portanto, com “Santa Teresa de Jesus”, de acordo com a maioria de seus estudiosos. Também 

a descreveremos como santa carmelita, santa doutora, Santa Teresa, Teresa de Jesus, ou 

apenas Teresa, mulher, carmelita e reformadora do Carmelo. Lembremos que, antes de ser 

santa, Teresa provou dos mesmos gostos e desgostos que os outros indivíduos, como ela tanto 

descreve em seus poemas, principalmente em Muero porque no muero.  

Em segundo, quando citarmos o texto teresiano, apresentaremos seu título ora como 

Meditaciones sobre los Cantares, ora Meditaciones, ora com sua sigla, M.C. Também nos 

apoiaremos no texto original, o que foi introduzido na edição de Obras Completas pela 

editora BAC, de 1979. Nossa intenção de trabalhar com o texto desta edição é observar a 

escrita própria da santa, visto que, em algumas edições em português, termos e palavras 

teresianas tomaram outras formas e, portanto, outros significados3.  

Além disso, com o objetivo de melhor compreensão, ao apontarmos para alguns 

termos, como “amado”, “esposo” e “esposa”, daremos o devido destaque nestes, a fim de 

                                                 
3
 Como bem observado ao longo de nosso estudo, o texto da edição de 1979 da BAC apresenta um 

espanhol dito como “arcaico”. Sendo assim, para uma melhor leitura dos trechos de Meditaciones 

sobre los Cantares, colocaremos a tradução em português de alguns trechos, na nota de rodapé, da 

edição do “Carmelo” das Obras Completas teresianas (1978). 
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demonstrar para quem estes se referem em Meditaciones sobre los Cantares. Já com Cristo e 

Deus, faremos a sua junção para “Jesus/Deus”, a fim de explanarmos sobre as suas duas 

naturezas, como “homem”, Jesus, e como “Deus”, Cristo4, e com a junção de Teresa e alma, 

formando “alma/Teresa”, pois perceberemos, ao longo deste trabalho, que, embora Teresa 

retrate em Meditaciones apenas “alma”, ela não deixa de ter os mesmos desejos e anseios para 

encontrar e juntar-se com o Amado.  

Veremos ao longo de nosso trabalho que Teresa de Jesus não escapa dos modelos e 

símbolos religiosos, mas também não deixa de colocar um dado a mais nesses, de acordo com 

que García-Luengos (1982) nos explica: 

 

Por el camino al que la empujan su esencial mensaje y sus destinatarios se va 

a encontrar con nuevas dificultades de índole lingüístico-literario. Nuestra 

obediente y necesitada escritora, que debe liberarse “respecto del vocablo 

tópico de las escuelas, dentro del cual no cabría su experiencia íntima”, 

como dice Menéndez Pidal, no cuenta con moldes contrastados no de lengua 

no de géneros literario donde volcán sus ansias de comunicación, de 

expresividad, de apelación. Debe ir creándolos. Y en esa acción se incardina 

Teresa plenamente en los momentos renacentistas de revoluciones culturales 

y literarias.  (p. 46) 

 

Com poucos referenciais literários complexos que comportem a experiência mística 

teresiana, a santa carmelita acaba criando seu próprio estilo. Sendo assim, nosso objetivo será 

o de selecionar algumas palavras que Teresa trabalha, a fim de apresentar um novo sentido 

que ela dá a essas, convertendo-as em um novo símbolo, conforme veremos ao longo do 

capítulo segundo.  

Como apresentaremos nesta pesquisa, a história de O Cânticos dos Cânticos sempre 

causou interesse, tanto do lado religioso quanto do lado “profano”, segundo Cavalcanti 

(2005). Este livro, ou poema bíblico, segundo a explicação introdutória contida na Bíblia 

Sagrada, tem sua datação e forma final entre os séculos V e IV a.C. e a tradição teológica 

atribui sua autoria ao rei Salomão
5
. Porém, sua criação e conclusão não são as únicas que 

                                                 
4
 “Cristo” provém da palavra grega “Khristós”, que significa “ungido”. Essa palavra grega recorreu à 

essência da palavra hebraica “Mashiach”, cuja tradução é “Messias”. De acordo com a Teologia 

clássica, por Jesus Cristo ser completamente homem e divino, por ter provado das limitações humanas 

e, ao mesmo tempo, ser “Filho do Homem”, ao usarmos o termo “Cristo”, estamos nos referindo ao 

lado “messias” do homem Jesus. (cf. Ryrie, 2012). 

 
5
 A este tema, se é ou não de autoria de Salomão, não nos aprofundaremos. Para melhor leitura de tal 

tema, cf.: CAVALCANTI, Geraldo H. O Cântico dos Cânticos: um Ensaio de Interpretação através de 

Suas Traduções. São Paulo: Edusp, 2005. 
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passam por séculos, mas também o interesse e o conteúdo do texto bíblico, tão difundido e 

comentado.  

Conforme o capítulo terceiro, faremos um recorte sobre os comentários de dois 

teóricos de diferentes séculos: Orígenes (Comentário sobre O Cântico dos Cânticos), 

precedente a Teresa de Jesus e Luis de León (Declaração sobre O Cântico dos Cânticos)6, 

contemporâneo de Teresa de Jesus. Enquanto Orígenes alegoriza o amor da Esposa e do 

Esposo, Luis de León, segundo ele mesmo, apresenta uma tradução literária do poema bíblico.  

Apesar dos distintos caminhos desses teólogos, veremos também semelhanças quanto 

aos comentários que eles dão ao Cântico dos Cânticos. A partir disso, procuraremos observar 

se há ou não elementos de interpretação de Orígenes em Teresa, assim como se há ou não 

elementos de interpretação de Luís de León em Teresa de Jesus.  

Todo esse trajeto feito neste trabalho, acreditamos, colaborará para uma nova visão do 

que compreendemos sobre o amor de Deus, principalmente quando este passa pelos olhos e 

pelo coração teresiano. Observaremos que Teresa de Jesus está à frente de seu tempo, pois ela 

molda-se ao contexto e ao destinatário para escrever suas obras, como explica García-

Luengos (1982): 

 

No sólo el contenido del mensaje determina cambios en el estilo, también los 

hacen el contexto y los destinatarios. Notamos que no es lo mismo escribir a 

sus monjas, que a su confesor, que dirigirse a Dios. La consideración del 

receptor lleva a Santa Teresa a adoptar modos de expresión distintos. Lo que 

se aprecia claramente en sus cartas, que acomodan la expresión según la 

calidad del destinatario, funciona también en el resto de su obra. (p. 48) 

 

Observar, analisar e absorver o destinatário de Meditaciones sobre los Cantares é o 

primeiro passo para Teresa meditar sobre o amor. Sendo Jesus/Deus seu interlocutor direto 

nesse colóquio de amor, isso facilitará o discurso teresiano e, assim, ajudar-nos-á a 

compreender o conceito do amor de Deus em Meditaciones sobre los Cantares, de Santa 

Teresa de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
6
 Há também outro nome para essa obra. Como García de la Concha (2004) explicará, seu título ficará 

como Exposición y Explanatio del Cantar de los Cantares. 
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CAPÍTULO 1: TERESA DE JESUS E MEDITACIONES SOBRE LOS CANTARES 

 

Neste capítulo, em um primeiro momento, discorreremos sobre a biografia de Teresa 

de Jesus, com o objetivo de, primeiramente, mantermos uma ordem de apresentação que nos 

ajude na compreensão dos fatos vividos por Teresa em detrimento da sua interpretação acerca 

do amor de Deus, por meio de suas Meditaciones. Além disso, observaremos a literatura que 

Teresa absorveu para a construção de Meditaciones, uma vez que ela foi influenciada não só 

pela Bíblia Sagrada – a mais importante de suas fontes –, mas também por grandes nomes da 

Filosofia e da Teologia, como Santo Agostinho, São Jerônimo e Francisco de Osuna. A partir 

disso, também apresentaremos dados sobre a história de Meditaciones sobre los Cantares, ou 

seja, como este texto foi escrito, em quais circunstâncias e com que propósito. Observaremos 

que Meditaciones sofreu influências de estrutura, como, por exemplo, a definida por Jerónimo 

Gracián ao editar o texto teresiano para sua divulgação, em 1611.  

Para uma melhor compreensão de alguns termos aqui usados, apoiar-nos-emos no 

texto original, ou seja, o que foi introduzido na edição de Obras Completas pela editora BAC, 

de 1978. Nossa intenção de trabalhar com o texto desta edição é observar a escrita própria da 

santa, visto que, em algumas edições em português, termos e palavras teresianas tomaram 

outra forma e, portanto, outro significado.  

Com o objetivo de também tornar mais clara nossa análise acerca de Meditaciones 

sobre los Cantares, ao apontarmos o “amado”, “esposo” e “esposa” de O Cântico dos 

Cânticos, colocaremos essas palavras em maiúsculas, ou seja, “Amado”, “Esposo” e 

“Esposa”, para melhor compreensão de quem estes se referem em Meditaciones sobre los 

Cantares. O mesmo faremos com a junção de Cristo e Deus, formando “Jesus/Deus”, a fim de 

explanarmos sobre as suas duas naturezas, como “homem” Jesus e como “Deus” Cristo, e 

com a junção de Teresa e alma, formando “alma/Teresa”, pois perceberemos, ao longo deste 

trabalho, que, embora Teresa retrate em Meditaciones apenas “alma”, ela não deixa de ter os 

mesmos desejos e anseios para encontrar e juntar-se com o Amado. 

Apresentadas as dadas informações, os capítulos posteriores a este complementarão o 

conceito do amor de Deus segundo Teresa de Jesus. 
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1.1 Uma visão sobre a vida de Santa Teresa (1515-1582) 

 

Teresa de Cepeda e Ahumada, ou apenas Teresa de Ahumada, nasceu em 

Gotarrendura, Ávila, em 28 de março 1515. Filha de pai “cristão converso” e mãe “cristã 

velha”7, desde pequena, teve uma educação religiosa forte, além de aprender a ler e a escrever 

segundo as ordens de seu pai. De acordo com a própria santa, seu pai “era amante de ler bons 

livros, e, assim, tinha-os em espanhol para que os lessem seus filhos” (SANTA TERESA, 

2010, p. 37). Ros (2011) também comenta sobre a preferência de Don Alonso: 

 

Don Alonso es un hombre recto. En su casa sólo hay buenos libros y buenas 

lecturas. Para él, decir libros buenos es lo opuesto a libros de caballería o 

novelas picarescas. En la biblioteca de don Alonso se hallaban libros como 

Retablo de la vida de Cristo, de Juan de Padilla; Tratado de la Misa; Los 

siete pecados mortales, La coronación y Las Trescientas, de Juan de Mena; 

el De Officiis de Cicerón; La Consolación, de Boecio; los Proverbios y De 

Vita Beata, de Séneca; […]. (ROS, 2011, p. 26) 

 

A vida dos mártires e santos encantava de tal maneira a menina Teresa que ela e seu 

irmão Rodrigo decidiram fugir para terras mouras, mas tal “aventura” logo foi desfeita por um 

tio, ao encontrarem nas proximidades dos muros de Ávila. 

Na juventude, Teresa, ainda muito curiosa e atenciosa pelos livros, também sofreu 

influência das novelas de cavalaria, “obras que uniam história e fantasia, [...] tão populares 

nesse período e mais tarde imortalizadas por Cervantes” (VALVERDE, 2002, p. 78). Essa 

influência provém das leituras da mãe, que apreciava os livros de cavalaria. Esses livros 

entretinham tanto Teresa que ela, confessando em O Livro da Vida (2010), os considerou 

posteriormente como algo mau: 

 

[A mãe de Teresa] era amante de livros de cavalaria e não lhe causava tanto 

mal esse passatempo quanto causou a mim [...]. E não me parecia que fosse 

errado gastar tantas horas do dia e da noite em ocupação tão vã, ainda que 

                                                 
7
 Os termos “cristão velho” e “converso” originaram-se durante a grande reforma social que ocorreu 

na Espanha durante o século XVI, com os “reis católicos”: Isabel e Fernando. “Cristão velho” era 

considerado a pessoa que já descendia de uma família cristã, ou melhor, católica – considerada uma 

tradição forte na época. Já o “cristão converso” era, na maioria das vezes, judeus que, ao optarem por 

ficar na Espanha, após a expulsão de qualquer povo que não fosse cristão, pelos reis católicos, teriam 

que se converter ao catolicismo. O pai de Teresa de Jesus, Don Alonso, era filho de judeus convertidos 

e, para “borrar el apellido Sánchez de pésimos recuerdos” (ROS, 2011, p. 22), casou-se com Beatriz 

de Ahumada, mãe de Teresa e de tradição católica. Naquela época, era comum tal prática, uma vez que 

o prestígio social e econômico estava em ser devotamente cristão. Vale conferir Ros (2011), Auclair 

(1995) e Medwick (2014). 
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escondida de meu pai. Era tão forte o que me encantava nisso que, se não 

tivesse um livro novo, não me parece que estivesse contente. (SANTA 

TERESA, 2010, p. 41) 

 

 Embora a própria Teresa condena-se pela leitura dos romances de cavalaria, segundo 

Valverde (2002), “não se pode esquecer, porém, que a leitura dos livros de cavalaria ajudou a 

santa a formar o gosto pelas histórias bem escritas, cheias de lances surpreendentes e 

imprevistos, que prendem a atenção do leitor” (p. 78). 

 O encantamento pelas histórias de cavalaria fez com que Teresa sonhasse para além 

das folhas impressas. Há indícios, dentre as várias biografias da santa, de que Teresa era uma 

jovem muito bela e vaidosa, além de gostar muito de sair com os primos: 

 

2. Comecei a trazer galas e a desejar agradar, parecendo bem, a ter muito 

cuidado com as mãos e cabelo, perfumes e todas as vaidades que nisto podia 

ter. E eram muitas, por ser muito requintada. [...] Durou-me muitos anos este 

muito requinte no demasiado apuro e em coisas que me pareciam não ser 

nenhum pecado. (SANTA TERESA, 1978, p. 8) 

 

Em seus relatos, Teresa contou que passava muito tempo com uma prima, da qual seus pais 

não gostavam muito, pois ambas conversavam sobre tudo um pouco – de cavalaria a rapazes, 

inclusive de um primo em que Teresa estaria supostamente apaixonada: 

 

3. Tinha eu uns primos coirmãos que tinham entrada em casa de meu pai 

[...]. Eram quase da minha idade, um pouco mais velhos do que eu. 

Andávamos sempre juntos. Tinham-me grande amor e em todas as coisas 

que lhes dava gosto eu entretinha conversa com eles. Ouvia os sucessos de 

suas aspirações e ninharias nadinha boas; [...] e tomei todo o mal de uma 

parente que frequentava muito a nossa casa. Era de modos tão levianos que 

minha mãe procurou muito evitar que tratasse com os de casa. (SANTA 

TERESA, 1978, p. 8-9) 

 

4. Ao trato desta, que digo, me afeiçoei. Com ela era a minha conversação e 

práticas, porque me ajudava em todas as coisas de passatempo que eu queria 

e até me metia nelas e dava parte das suas conversas e vaidades. (SANTA 

TERESA, 1978, p. 9) 

 

Entretanto, sua adolescência sofreu por várias mudanças drásticas, entre elas a morte 

de sua mãe, quando tinha apenas 13 anos8. Aos 15, ou 16 anos, Teresa foi levada pelo pai, 

                                                 
8
 Em outras biografias, Teresa tinha entre 12 e 13 anos quando sua mãe faleceu. Aqui, partimos da 

biografia registrada na Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”. Disponível em: 

<http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/santateresa/pcuartonivel.jsp?conten=autor>. Acesso 

em: 15 de set. 2012. 
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inicialmente contrariada, ao Convento de Nossa Senhora das Graças, de ordem agostiniana, 

em Ávila. Ela ficou nesse convento por um ano e meio até que adoeceu gravemente. Seu pai e 

uma irmã mais velha levaram-na até uma cidadela próxima, procurando por uma curandeira, a 

fim de tratar a enfermidade de Teresa – esta não aguentava mais tantos unguentos. Sem 

sucesso no tratamento, todos decidiram voltar a Ávila. 

Embora ainda com a saúde debilitada, Teresa decidiu, enfim, dedicar-se 

exclusivamente à vida religiosa, mesmo contra a vontade de seu pai, o qual pedia a ela que 

fizesse os votos depois que ele morresse. Aos 20 anos, Teresa faz seus votos no Convento da 

Encarnação.  

Com o apreço pela vida religiosa, Teresa manteve-se firme, mesmo doente, mas, num 

dia como qualquer outro, esmoreceu e a deram “como morta”: 

 

Naquela noite me deu uma crise que durou, ficando eu sem sentidos, quatro 

dias, mais ou menos. Nisso me deram o Sacramento da Unção e a toda hora 

e momento pensavam que eu morria e não faziam nada a não ser rezar o 

Credo, como se eu estivesse entendendo alguma coisa. Tinham-me às vezes 

por tão morta que até cera achei depois nos meus olhos. (SANTA TERESA, 

2010, p. 63) 

 

  O que parecia tudo perdido, depois de dias de sua morte, em que seu corpo se 

encontrava em uma sala do convento, junto com seu pai, inconformado com o ocorrido, 

Teresa reviveu e todos consideraram isso como um milagre. Esse feito, como fogo em palha, 

alastrou-se rapidamente pelas redondezas de Ávila, até chegar aos ouvidos dos superiores 

religiosos e de certa duquesa, a duquesa de Alba que, mais tarde, seria uma grande amiga e 

mecenas de suas obras.  

 Não apenas o fato de “ressuscitar” após quatro dias fez Teresa ter certo sucesso na 

época, mas também muito se deveu aos seus “arroubos” espirituais. Durante muitas de suas 

orações, Teresa de Jesus tinha visões com anjos, demônios e com o próprio Cristo. Temos 

como exemplo seu êxtase mais conhecido, que inclusive inspirou o artista italiano Bernini9, o 

que ela descreve como um anjo que lhe atravessa com uma flecha abrasadora: 

 

                                                 
 
9
 Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), escultor barroco, inspirou-se neste êxtase ao esculpir, entre 1645 

e 1652, o que muitos chamam de sua obra-prima, “O Êxtase de Santa Teresa”. Hoje se encontra na 

Capela Cornaro, Igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma.  
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Quis o Senhor que eu visse aqui algumas vezes essa visão: via um anjo junto 

de mim do lado esquerdo em forma corporal [...] não era grande, nem 

pequeno, muito bonito, o rosto tão aceso que parecia dos anjos muito 

elevados que parecem que se abrasam inteiros. [...] Via em suas mãos um 

dardo de ouro grande e no final da ponta me parecia haver um pouco de 

fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração e chegava às 

entranhas. Ao tirá-lo me parecia que as levava consigo e me deixava toda 

abrasada de grande amor de Deus. (SANTA TERESA, 2010, p. 267-268) 

 

Além dessa, há outras de igual força, como uma história contada pelas carmelitas de 

Salamanca, uma das fundações de Teresa, em que dizem que, enquanto Teresa orava no 

convento, deu-lhe tamanho êxtase que isso a inspirou a escrever o poema “Aspiraciones de 

una vida eterna”. Mas dentre todos seus êxtases, segundo a santa, o mais significativo foi 

quando Teresa escutou o próprio Senhor dirigir-se a ela: 

 

Foi a primeira vez que o Senhor me fez essa dádiva de arrebatamento. Ouvi 

estas palavras: “Já não quero que tenhas conversas com homens, mas sim 

com anjos”. A, mim causou grande espanto, porque o movimento da alma 

foi grande. [...] Desde aquele dia eu fiquei tão animada para deixar tudo por 

Deus. (SANTA TERESA, 2010, p. 222) 

 

 Apesar da fraca saúde, Teresa manteve suas orações, penitências e algumas ideias 

sobre uma reforma no Carmelo, a “grande obra de sua vida foi, como se sabe, a reforma do 

Carmelo” (VALVERDE, 2002, p. 79). Sob a influência de pessoas próximas e pelo desejo de 

voltar às raízes carmelitas10, tal reforma concretizou sua primeira fundação: Convento de São 

José, em 1562. Tal feito foi conseguido graças à ajuda de três grandes religiosos da época, 

São Pedro de Alcântara, Dom Francisco de Salcedo e Padre Gaspar Daza. O então bispo de 

província de Ávila era totalmente contra a reforma de Teresa. Acreditava que, por se tratar de 

uma reforma feminina, Teresa cometia heresia e, caso isso se confirmasse, teria que se 

explicar ao Santo Ofício. Contudo, com sua influência e o carinho por parte dos religiosos da 

época, Teresa conseguiu se livrar da acusação e pôde, finalmente, dar continuidade a sua 

reforma.  

 Embora estivesse livre das acusações, não ficou livre das novas normas que o Santo 

Ofício impôs a todos os cristãos da época, como a proibição de obras consideradas hereges, 

                                                 
10

 O que a motivou também a possiblidade de reformar o Carmelo foi porque de acordo com os 

costumes da época, o convento não era apenas um lugar religioso; também era ponto de encontro de 

reuniões sociais, cujos locutórios serviam como um lugar onde as pessoas, homens e mulheres, se 

encontravam. Além disso, na época de Santa Teresa, século XVI, o catolicismo, para os altos cargos 

da Igreja, sofria vários golpes: A Reforma Protestante, de Lutero; o surgimento da imprensa, como 

invenção de Gutenberg; entre outros. 
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tais como: Libro de la oración y meditación e Guía de pecadores, do frei Luis de Granada; 

Las obras del Cristiano, de Francisco de Borja; El tercer abecedário, de Francisco de Osuna; 

ou seja, a maioria dos livros que Teresa de Jesus tinha e admirava.   

Depois de seu primeiro convento, o de São José, Teresa de Jesus percorreu por grande 

parte do território espanhol, tendo em sua responsabilidade 17 fundações. Seu trabalho 

reformador ganhou força com a ajuda de um recém-formado da Universidade de Salamanca, 

Juan de la Cruz. Este fundou a ala masculina da Ordem, chamada Carmelitas Descalços, além 

de, mais tarde, também ser considerado santo. Além de Juan de la Cruz, outro sacerdote 

importante na vida de Teresa foi Jerónimo Gracián, “con quien mantendrá una larga amistad, 

con varios viajes y numerosos encuentros.” (GUTIÉRREZ, 2001, p. 94). 

Durante muitos anos, Teresa não descansou, tendo fundado um convento após outro e 

passando por muitos desafios e inimizades. Um deles ocorreu com a princesa de Éboli, Ana 

de Mendoza de la Cerda. Esta, por puro capricho, queria obrigar Teresa de Jesus a fundar 

conventos nas mediações de Pastrana – cidade ao sul da província de Guadalajara, em 

Castilla-La Mancha, Espanha. O marido de Ana, príncipe Ruy Gómez de Silva, conseguiu 

amenizar o conflito de ambas as partes, mas logo após sua morte inesperada, sua esposa 

decide abdicar de tudo e alojar-se no convento das carmelitas em Pastrana. Ademais, Ana de 

Mendonza não deixou de lado suas regalias aristocráticas: achava-se no direito de entrar e sair 

quando quisesse e a hora que quisesse do convento; suas damas de companhia estavam 

sempre com a princesa, além de essas obterem roupas e joias luxuosas. Com tanta 

desobediência às regras carmelitas, as monjas, sob a concessão de Teresa de Jesus, fugiram do 

convento de Pastrana. A princesa de Éboli vingou-se denunciando à Santa Inquisição o Livro 

da Vida, justificando que esse se tratava de uma obra herege. Como condenação, ficou 

proibida, pela Igreja, a circulação do livro por dez anos.  

A última fundação de Teresa foi em Alba de Tormes, cidade próxima a Salamanca. Lá 

viveu seus últimos dias até que, na noite de 4 de outubro de 1582 – 15 de outubro, com a 

vigência do calendário gregoriano no mesmo ano –, aos 67 anos, ela faleceu, deixando toda 

sua obra, seus pensamentos e seu amor a Deus ao alcance de todos.  

Santa Teresa D’Ávila, conhecida na Espanha como “Santa Teresa de Jesús”, foi 

beatificada em 24 de abril de 1614 pelo papa Paulo V. No dia 12 de março de 1622, foi 

declarada santa por Gregório XV. Além disso, foi considerada, a partir do ano de 1626, pela 

corte espanhola, co-patrona da Espanha, ao lado do apóstolo Santiago. E, no dia 27 de 

setembro de 1970, foi intitulada “Doutora da Igreja” por Paulo VI:  
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 Nós conferimos, ou melhor, Nós reconhecemos o título de Doutora da 

Igreja a Santa Teresa de Jesus.  

 O facto de proferir o nome desta Santa, singularíssima e grandíssima, 

neste lugar e nesta circunstância basta para suscitar nas nossas almas uma 

multidão de ideias. 

 A primeira seria a de evocar a figura de Santa Teresa. Vemo-la 

aparecer diante de nós como uma mulher excepcional, como uma religiosa 

que coberta inteiramente pelo véu da humildade, da penitência e da 

simplicidade, irradia à sua volta, a chama da sua vitalidade humana e do seu 

dinamismo espiritual, e depois como a reformadora e fundadora de uma 

Ordem religiosa insigne e histórica, escritora genialíssima e fecunda, mestra 

de vida espiritual, incomparável na contemplação e infatigável na acção. 

Como é grande, como é única, como é humana e como é atraente esta figura! 

(PAULO VI, apud SANTA TERESA, 1978, epígrafe) 

 

Para ter esse título, é preciso que a pessoa seja considerada um “modelo” de santidade e que 

tenha contribuído, de alguma forma, para a doutrina e espiritualidade cristã. Sendo assim, 

Santa Teresa é considerada Doutora da Igreja pelo fato de, primeiramente, ter mostrado a 

todos o quão foi grande sua fé a Deus e, em seguida, ter contribuído de maneira significativa 

para a divulgação da doutrina cristã. 

 

1.2. Influências literárias, filosóficas e teológicas na escrita teresiana 

 

Durante sua trajetória de vida e de obras, sejam elas materiais, com a formação dos 

conventos, sejam literárias, com a construção dos livros, Teresa sofreu influências que 

contribuíram com sua forma de escrever. Como dissemos anteriormente, a educação materna 

e paterna da santa carmelita colaboraram para tal afeição com as letras, com “‘buenos libros’ 

y libros profanos” (GARCÍA-LUENGOS, 1982, p. 33). De acordo com Valverde (2002), “[...] 

com as leituras feitas na biblioteca de casa, e com outras feitas mais tarde, Teresa foi 

adquirindo noções na arte de escrever, da retórica de seu tempo.” (p. 79). Para García-

Luengos (1982), Teresa apoiava-se nos livros como forma de justificar sua experiência 

espiritual: “Al igual que su escritura, su lectura es funcional. Los libros le pueden servir 

incluso de mentores de sus propias vivencias espirituales […]” (p. 34).  

Dos livros de devoção, podemos destacar três pensadores e santos aos quais Teresa se 

apoiou: São Jerônimo (Epístolas), São Gregório (Moralia in Job) e Santo Agostinho 

(Confisiones, Soliloquios, Meditaciones) (GARCÍA DE LA CONCHA, 1978).  
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Podemos dizer que Santo Agostinho foi um dos que mais influenciou Teresa na 

“essência do recolhimento”11 (GARCÍA DE LA CONCHA, 1978, p. 56), no desejo de buscar 

salvação para sua alma, como o fez Agostinho, arrependendo-se dos pecados mundanos e 

convertendo-se ao cristianismo. Mas este santo também serviu como modelo para a 

construção da “confissões” de Teresa de Jesus, que é o Libro de la vida:  

 

Digámoslo sin rodeos: las Confesiones constituyen el precedente más directo 

y el modelo más claro tanto del Libro de la Vida como del componente 

biográfico que subyace en toda la obra de nuestra escritora. (GARCÍA DE 

LA CONCHA, 1978, p. 57).  
 

Além deste, Teresa também foi inspirada por Ludolfo de Sajonia, (Vida Christi), 

Tomás de Kempis (Imitación de Cristo) e por dois escritores franciscanos, Bernardo de 

Laredo (Subida del Monte Sión) e Francisco de Osuna (Tercer Abecedario). Este último, de 

acordo com García-Luengos (1982), “ocupa [...] uno de los primeros puestos [...] en la 

repercusión de sus lecciones” (p. 40): 

 

Su doctrina [de Osuna] entra dentro de la espiritualidad del Recogimiento, 

de la que es uno de los principales expositores y sistematizadores. […] El 

Recogimiento pretende que el cuerpo y el alma del hombre, solidariamente, 

se afanen en conseguir la unión con Dios en lo más íntimo del alma. En este 

proceso, el amor, la afectividad, son fundamentales. La experiencia ocupa un 

puesto primordial […]. (GARCÍA-LUENGOS, 1982, p. 40-41)  
 

De acordo com Sorli (1993), “sus más directos maestros, Osuna y Laredo, manejan un 

amplio repertorio [...] en la literatura mística.” (p. 32). Literatura mística, ou misticismo, 

segundo Hatzeld (1955), é um dom provindo de Deus e que é adquirido apenas por meio 

deste. Seu processo é sempre ascendente, de modo que há várias fases pelas quais o místico 

passa até seu encontro com o divino. 

Para Santiago (1998), o processo místico ocorre quando o homem passa um longo 

caminho até a mais profunda experiência de encontro com Deus: o êxtase. E esse caminho é 

eterno, pois “o homem é um ser sempre caminhante, um peregrino em direção à unidade plena 

e indissolúvel do Amor. Nesta vida, nunca alcançará a plenitude ou a perfeição absoluta; no 

entanto, caminhará atrás disso sem descanso” (1998, p. 12-13, tradução nossa). Sendo assim, 

o processo místico é uma busca, uma escalada em direção ao lugar mais alto da existência. 

                                                 
11

 De forma bem didática, García de la Concha (1978) define o Recolhimento como “buscar a Cristo 

en el interior donde mora como ‘intimior intimo meo’” (p. 56).  
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Contudo, o sentido literal de mística, igual a transcendental, não ocorre em todos os 

casos, uma vez que a mística é dividida em dois tipos: o doutrinal e o experimental. O 

primeiro refere-se ao estudo de como os místicos são classificados, os graus de êxtases pelos 

quais passam, suas dificuldades, suas provações para chegarem o mais próximo de Deus. 

Segundo Santiago (1998), “a mística doutrinal é acessível à vontade e ao entendimento 

humano, da mesma forma que qualquer outra ciência ou disciplina” (p. 14, tradução nossa). Já 

no processo místico experimental, a pessoa passa por um estado espiritual. Ela não é 

totalmente acessível ao entendimento ou à vontade do místico, pois essa experiência se dá, 

exclusivamente, pela vontade divina. Tal experiência vemos, por exemplo, nos êxtases de 

Teresa de Jesus.  

É válido lembrar que, ao falarmos sobre misticismo, referimo-nos ao âmbito das 

religiões monoteístas, em particular, a cristã. Isso se deve ao fato de o misticismo, ou a 

mística, do cristão (como o catolicismo, o protestantismo e o judaísmo) ser diferente das 

religiões orientais, já que estas dizem que a mística está somente no encontro com o eu, uma 

mística de libertação. O mesmo ocorre com a mística cristã, porém ela busca desvendar os 

mistérios internos da alma do sujeito a fim de chegar até Deus, como faz Teresa de Jesus em 

Moradas (1978). 

 Retomando as características da mística, as etapas do processo místico podem 

acontecer em quatro graus, como os que comenta Teresa de Jesus: 

 

1. Quietude, em que a alma descansa, embora não esteja livre de qualquer 

distração; 

2. Estado de união, em que é vivo o sentimento da contínua presença de 

Deus [nesse estado desaparece as ditas distrações]; 

3. Êxtase, com a interrupção de todos os sentidos humanos; 

4. Mística esponsal, em que a alma começa a saborear a presença de Deus, 

implicando isso também ao corpo [não somente à alma], em um ato entre o 

conhecimento e a visão plácida, imediata, de Deus, que se expressa como 

uma tomada de amor. (SANTIAGO, 1998, p. 15-16, tradução nossa). 

 

Esses quatro graus mostram que a mística, em especial a experimental, caminha desde 

a percepção dos sintomas de um arroubo – “o arroubo leva a alma, pouco a pouco, a morrer 

para essas coisas exteriores, a perder os sentidos e a viver em Deus.” (SANTA TERESA, 

apud SCIADINI, 2009, p. 339) –, até o êxtase propriamente dito, com a presença e o ato 

amoroso do/da mítico/a com Deus. Entende-se ato amoroso como um ato de amor universal, 

um sentimento puro, não o sentimento carnal, entre os seres humanos. Esse pensamento pode 

até existir, como muitos estudiosos apontam. Mas também há outros que defendem a ideia de 
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um amor totalmente oposto ao carnal, como um estado de graça, uma sensação que poucos 

místicos e muitos santos tiveram. 

De acordo com Gutiérrez (2010):  

 

O historiador da filosofia Mario Méndez Bejarano em sua “Historia de la 

filosofia em España hasta el siglo XX” [...] afirma que a primeira 

reivindicação da personalidade filosófica espanhola deve-se aos místicos e 

que no misticismo o espírito conhece a Deus por contato essencial e por 

intuição. E acrescenta que o místico ama, completa e não reflete; não pensa 

em sua salvação por interesse, senão a fusão com o amado; não se preocupa 

da conduta e se entrega por inteiro até o sacrifício da personalidade. 

(GUTIÉRREZ, 2010)  
 

Ora, por influência do sentimento de amor, Teresa buscou promover grandes reformas 

de pensamentos sobre Deus e de sentimentos por Ele, por meio de sua escritura. Segundo 

Valverde (2002), Teresa de Jesus, recebeu muitas influências, mas com o passar dos anos a 

santa buscou “em si mesma formas mais livres de expressão de sua vida espiritual.” (p. 79). E 

isso se deu também graças a outro movimento da época: o Humanismo.  

De acordo com Sorli (1993), o “Humanismo presenta en España una abundante 

nómina de hombres ilustres que [...] reivindican la importancia de la lengua romance, y 

escriben gramáticas y retóricas castellanas, o traducen sus obras a la lengua vulgar.” (p. 30, 

grifo nosso). A importância de divulgar obras em língua romance logo teve um golpe na 

história espanhola: em 1559, é publicado o Indice de Valdés, uma lista que proibia a leitura e 

a circulação de alguns livros espirituais que estavam na língua romance (SORLI, 1993, p. 30). 

Muitos que estavam na lista foram lidos por Teresa e serviram como modelo para sua 

escritura. Todavia, isso não prejudicou o desenvolvimento literário da santa, uma vez que a 

maturidade acompanhou tanto sua idade quanto sua escritura. Isso vemos pela idade com que 

Teresa começou a escrever seus primeiros textos, próximo de seus 50 anos (VALVERDE, 

2008, p. 10).  

E com a maturidade de seus textos, Teresa ensinou uma distinta maneira de agir, ver e 

sentir a vontade de Deus e seu amor por suas criaturas. Ao ter consciência disso, Teresa 

desejava retribuir da mesma maneira: amar a Deus de todo seu coração e de toda sua alma12. E 

qual melhor maneira para divulgar tal amor que não fosse por meio de suas meditações dos 

textos bíblicos? Mais que toda leitura “divina” ou “profana”, nenhuma outra a influenciou 

                                                 
12

 Teresa provavelmente seguia o que está em Marcos 12:30: “E ame ao Senhor seu Deus com todo o 

seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força.”  
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mais do que a Bíblia Sagrada. Como a própria Teresa justifica: “En la Sagrada Escritura […] 

siempre hallan la verdad del buen espíritu” (SANTA TERESA, 1979, p. 68). Embora a 

carmelita não tivesse conhecimento do latim, Teresa aproveitou-se de amigos letrados para 

compreender o que os textos bíblicos passavam: “[...] es gran cosa letras, porque éstas nos 

enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y llegamos a verdades de la Sagrada Escritura 

hacemos lo que debemos […]” (SANTA TERESA, 1979, p. 68).  

Por toda sua experiência de leitura e vivência espiritual, o desejo de encontrar Deus e 

estar junto a Ele causou em Teresa tanto interesse que ela o expandiu por toda sua obra 

escrita. De acordo com Sciadini (2009), “o amor constitui a essência mesma da mística 

teresiana” (p. 71). Teresa se esforçou para viver, retribuir e comunicar o que ela sentia e intuía 

sobre o amor de Deus.  

Talvez seja por isso que toda a obra teresiana é considerada como original, ou 

experimental, tanto pela perspectiva teológica quanto pela literária. Sejamos mais claros. De 

acordo com Sorli (1993), os teólogos e letrados da época de Teresa escreviam em terceira 

pessoa, distantes do conceito de amor que a santa pôde viver com sua experiência mística, 

uma vez que eles “valoran la teología del amor por encima de la teología escolástica.” 

(SORLI, 1993, p. 33). Inclusive excluíam o conceito corpóreo desse amor, isto é, 

“aniquilación sensible, imaginaria e intelectual de lo corpóreo, incluida la Humanidad de 

Cristo, y fija las expresiones ‹‹lo solo espiritual››, ‹‹cuadrar el espíritu››, ‹‹lo puro espiritual››, 

como exigencias para llegar a la contemplación perfecta.” (SORLI, 1993, p. 33).  

Ora, Teresa não escrevia como os teólogos e letrados da época. Apesar de tê-los como 

fonte de inspiração e conhecimento, Teresa escrevia suas experiências também para “enxergar 

a si mesma com mais clareza” (VALVERDE, 2002, p. 79). Como bem explica Valverde 

(2002): 

 

Santa Teresa usa sempre uma linguagem muito natural e simples. Ela não 

aparece preocupada, quando escreve, com frase culta, bem acabada, de 

efeitos elegantes. A linguagem da Santa [...] é a de cada dia, a coloquial: 

viva, colorida, rápida, espontânea. (p. 82) 

  

Chegamos aqui ao principal conteúdo que há em Meditaciones sobre los Cantares: a 

forma como Teresa descreve uma alma buscando o amor de Deus e esforçando-se em ser a 

amada e formosa Esposa do Amado.  

Para desenvolver suas Meditaciones, a fonte privilegiada da inspiração de Teresa de 

Jesus estava em O Cântico dos Cânticos, o Shir Hashirim dos hebreus. Como afirma Sciadini 
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(2009), Meditaciones sobre los Cantares foi um “desabafo familiar escrito com toda 

liberdade” (p. 843). Dissemos anteriormente que Teresa não tinha muito conhecimento sobre 

o latim. Talvez esse não conhecimento permitiu a ela tal liberdade, uma vez que o próprio 

título já expõe o que Teresa pretendia com seu texto: meditar sobre o amor de Deus. 

Interessante pensar que a obra teresiana é uma meditação sobre o texto bíblico, uma vez que a 

própria Teresa usou o termo “meditaciones”: “Consuélame, como a hijas mías, deciros mis 

meditaciones [...]” (SANTA TERESA, 1979, p. 336, grifo nosso). Dessa maneira, podemos 

pensar que ela não realizou uma obra exegética ao estilo, por exemplo, dos padres da Igreja, 

como explica Eguía (2012): 

 

[...] conviene aclarar que las Meditaciones sobre los Cantares no son una 

obra exegética que ofrezca una interpretación sobre el Cantar de los 

Cantares bíblico. Ni siquiera ofrecen una lectura parcial sobre este libro. 

Santa Teresa escoge unos pocos versículos […] y realiza una serie de 

consideraciones sobre la oración de forma bastante libre y personal, nada 

«teológica», a partir de ellos.  

 

Poderíamos ir mais além e constatar que Teresa apenas se apoiou em O Cântico dos 

Cânticos para descrever e meditar sobre o amor de Deus. Sua literatura conseguiu criar um, e 

por que não, novo “Cântico”, pensando em uma forma de deixar mais acessível e didático o 

conceito do amor que ela tinha por Deus e desejava que Ele tivesse por ela – um amor mais 

próximo, mais humano, mais íntimo – como ela O via em suas orações e visões. Notamos 

que, ao apresentar um verso de O Cântico no início do primeiro capítulo de Meditaciones13, 

não é o mesmo que há em O Cântico dos Cânticos que conhecemos nas mais variadas versões 

bíblicas, como vemos a seguir: 

 

«Béseme el Señor con el beso de su boca, por más valen tus pechos que el 

vino» etc. (SANTA TERESA, 1979, p. 334) 

 

¡Qué me bese con los besos de su boca! Mejores son que el vino tus amores.
 

(BÍBLIA DE JERUSALÉN, 1975, p. 884)14 

 

Beije-me com os beijos de sua boca!/ Seus amores são melhores do que o 

vinho. (BÍBLIA SAGRADA, 2012, p. 870)  

 

                                                 
13

 “Ese texto, originalmente, no fue dividido en capítulos, solo posteriormente.” (EGUÍA, 2012.) 

 
14

 Neste caso, foi necessária a inclusão de qual Bíblia, ano e página os versículos foram retirados, uma 

vez que utilizamos de três edições para a devida consulta. 
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Vemos o mesmo ocorrer por outras partes de Meditaciones: cap. I, início e I, 1, 11, 12; cap. II, 

17; cap. III, início e III, 2, 12; cap. IV, início e IV, 4, 7; cap. 5, início e V, 1, 2, 4; cap. VI, 

início e VI, 2, 3, 8, 9, 11, 14; cap. VII, início e VII,1, 2, 9.  

 Os trechos de O Cântico dos Cânticos que aparecem são, na realidade, uma ideia do 

que Teresa havia compreendido do poema bíblico, uma vez que ela se valeu de algumas 

palavras lidas ou ouvidas. O que importou, para Teresa, foi buscar o significado para algumas 

dessas palavras que há em O Cântico, a fim de dar sentido ao amor de Deus, seja para ela 

mesma, seja para outros que a leriam.  

 Para entendermos como outras pessoas conseguiram ler Meditaciones sobre los 

Cantares e dar continuidade à rede do texto, divulgado entre conventos e, posteriormente, 

fora deles, precisamos entender sua história e sua estrutura. Sendo assim, apresentamos a 

história, a estrutura e a temática de Meditaciones a seguir. 

 

1.3 História de Meditaciones sobre los Cantares  

 

Logo na introdução de Meditaciones sobre los Cantares15, os editores afirmam que “la 

historia de este librito es pintoresca” (SANTA TERESA, 1979, p. 333). Podemos acreditar 

que tal afirmação se dá pelas várias informações sobre a história de M.C. 16, uma vez que o 

texto teresiano foi editado de várias formas, com variados títulos e em diferentes datas e 

locais. 

Comecemos pela data da obra. Embora Teresa se dedicou a suas Meditaciones em 

vários momentos de sua vida17, o mais provável é que a obra tenha sido escrita entre os anos 

de 1566 e 1567, no convento de São José de Ávila, antes mesmo de escrever Moradas18. Há 

também um segundo momento para a data desta obra: entre 1574 e 1575, em Segóvia19. O 

certo é que o texto teresiano sofreu várias modificações e censuras durante e depois de ser 

concluído.  

                                                 
15

 In.: Obras Completas. 6.ed. Madrid: BAC, 1979. 

 
16

 Como citamos no início deste trabalho, usaremos três formas de se referir ao nosso objeto de estudo: 

o nome completo da obra, Meditaciones sobre los Cantares, apenas Meditaciones e sua abreviação, 

M.C. 

 
17

 Segundo Cavalcanti (2005), Teresa de Jesus trabalhou tal texto “por mais de uma década” (p. 131). 

 
18

 Cf.: EGUÍA, 2012. 

 
19

 Ibidem, 2012. 
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Na introdução de Obras Completas (1979), Efrén de la Madre de Dios e Otger 

Steggink encontram uma vaga referência a Meditaciones em uma carta de 1575: “Hallamos 

una alusión a este librito en una carta del 28 de agosto de 1575 (n. 17), reclamando la censura 

del P. Bañéz, quien escribió, en efecto, su aprobación en una copia […]” (SANTA TERESA, 

1979, p. 333). A aprovação de Bañéz não impediu que Meditaciones fosse censurado e 

queimado: “uno de sus confesores (el P. Diego de Yanguas O.P.) ordenará a Santa Teresa 

quemar la obra posteriormente (h. 1580) y destruir las copias que ya debían correr 

manuscritas entre algunas religiosas.”  (EGUÍA, 2012).  

Mesmo com a ordem de queimar todas as cópias, algumas chegaram às mãos de 

amigos, confessores e admiradores de Teresa de Jesus, entre eles a duquesa de Alba e o padre 

Jerónimo Gracián. Este último, segundo Eguía (2012), concretizou a primeira edição do texto 

teresiano em Bruxelas no ano de 1611, dividindo-o em sete capítulos, além de acrescentar 

anotações teológicas e exegéticas. O texto original de Teresa não era dividido em capítulos, 

tampouco continha um título específico. Sendo assim, Gracián tomou a iniciativa de intitular a 

obra teresiana como “Conceptos del amor de Dios. Escritos por la Beata Madre Theresa de 

Iesvs, sobre algumas palavras de los Cantares de Salomón. Con unas anotaciones del Padre 

M. Fr. Gerónymo Gracián de la Madre de Dios, Carmelito” (EGUÍA, 2012). Além desta obra 

ser conhecida e editada sob o título “Conceptos sobre el amor de Dios”, há também a que 

utilizamos até então: Meditaciones sobre los Cantares20. A partir da primeira edição, 

Conceptos/Meditaciones ganhou muitas outras em língua espanhola, bem como traduções e 

edições em italiano, francês, inglês, entre outros, durante os séculos XVII e XVIII21.  

Contudo, apesar da fama do texto de Teresa, na primeira edição de suas obras 

completas, em 1588, Meditaciones não foi incluído por seu editor, Luis de León. Segundo 

Eguía (2012): 

 

No es posible saber cuáles fueron las razones precisas de la omisión de fray 

Luis: la ausencia de autógrafo, el estado fragmentario de las copias, o el 

clima adverso hacia las obras que comentaban un libro tan sensible como el 

Cantar de los Cantares, que no hacía mucho tiempo lo había confinado a él 

mismo en las cárceles del Santo Ofício…   
 

                                                 
20

 Título justificado pela edição de 1979: “La Santa no dio título a este escrito. Los antiguos 

nombraban Sobre los Cantares, y ella lo llama ‹‹mis meditaciones›› (I,9). Nosotros completamos el 

sentido: Meditaciones sobre los Cantares. (p. 333)  

 
21

 EGUÍA, 2012. 



32 

 

 Luis de León, catedrático da Universidade de Salamanca e grande escritor no “Século 

de Ouro” espanhol, foi denunciado ao Santo Ofício por ter traduzido o Cântico dos Cânticos 

do latim para o espanhol. Talvez possa ter sido por esse motivo que Luis de León não tenha 

incluído, como dito anteriormente, Meditaciones nas obras completas de 1588. Mas também 

pode ter sido por causa da grande quantidade de cópias manuscritas da obra teresiana 

espalhadas nos mais diversos lugares.  

Oficialmente, conservam-se quatro cópias manuscritas na Espanha: “[1.] Ms. de Alba 

de Tormes: copia conservada hasta la actualidad en el Convento de MM. Carmelitas 

Descalzas de Alba de Tormes (Salamanca)”; “[2.] Ms. de Baeza: el traslado original, hoy 

desaparecido, se hallaba en el Colegio de San Basilio Magno, de los PP. Carmelitas Descalzos 

de Baeza (Córdoba)”; “[3.] Ms. de Consuegra: se ha conservado esta copia entre las MM. 

Carmelitas Descalzas de Consuegra (Toledo), autógrafas de la M. Ana de San José, hermana 

del P. Gracián, que las trajo de Segovia”; “[4.] Ms. del Desierto de la Nieves: otra copia, hoy 

perdida, se encontraba en el Desierto de Ntra. Señora de las Nieves (Serranía de Ronda, 

Málaga) y parece era obra del P. Manuel de San Jerónimo, historiador de la Orden Carmelita” 

(EGUÍA, 2012). Há também uma quinta, recentemente encontrada na Biblioteca Nacional de 

Espanha, anexada em um manuscrito de 1569.  

Dentre as cópias citadas, a mais difundida, e escolhida por Efrén de la Madre de Dios 

e Otger Steggink (1979), “completado con fragmentos de Baeza.” (p. 333), foi a de Alba de 

Tormes, como cita Eguía (2012): 

 

a) Ms. de Alba de Tormes: copia conservada hasta la actualidad en el 

Convento de MM. Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes (Salamanca). Se 

trata de la copia más completa y extensa de las Meditaciones: contiene la 

doble aprobación del P. Domingo Báñez (una al comienzo y otra al final, 

fechada en 1575), un «Prólogo» levemente mutilado y el texto, que no está 

subdividido en capítulos, y que soporta algunas pocas lagunas. Las ediciones 

modernas lo toman como texto base y copia más autorizada. Está transcrito, 

y exhaustivamente anotado, por el P. Manuel de Sta. María en el ms. 1400 

de la BNE (f. 31v-61v). 

 

Para editar e publicar Meditaciones sobre los Cantares, Jerónimo Gracián considerou 

que “entre los libros que [Teresa] esbriuió, [Meditaciones] era vno de diuinos conceptos 

altísimos pensamientos del amor de Dios”22 (apud EGUÍA, 2012, grifo nosso). Tal 

                                                 
22

 Em uma tradução livre, Gracián considerou que “entre os livros que escreveu, era de uns divinos 

conceitos e pensamentos altíssimos do amor de Deus.”. 
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observação nos mostra que o que a Doutora carmelita propôs em Meditaciones, em linhas 

gerais, foi uma reflexão sobre o amor de Deus, por meio de suas meditações e considerações, 

a fim de que pudesse entender o que lhe passava, isto é, o amor intenso que ela sentia por 

Deus, seu único e exclusivo amado. Com o objetivo de expor o que sentia, Teresa usou 

recursos metafóricos, ora originais, ora, podemos considerar, “emprestados”, tudo isso para 

definir seu amor por Deus23.  

Na construção de M.C., Teresa precisou buscar, eleger e configurar sua escritura ao 

que compreendia em O Cântico dos Cânticos – e isso ela não fez “em vão”. Pensemos que 

antes de O Cântico dos Cânticos ser um dos livros que compõe o Antigo Testamento das 

Escrituras Sagradas, ele também foi uma fonte literária para Teresa de Jesus. Como cita 

Valverde (2002): “As Escrituras Sagradas, as divinae litterae, foram, pois, a porta pela qual 

Teresa entrou no mundo da literatura.” (p. 77).  

 

1.4 Estrutura e temática de Meditaciones sobre los Cantares 

 

Vimos anteriormente que Meditaciones sobre los Cantares não tinha capítulos e título 

definidos pela santa carmelita – eram apenas meditações, como Teresa disse. A divisão do 

texto surgiu com a edição feita por Gracián, em 1611. O texto que nos apoiaremos neste 

trabalho está dividido em “Prólogo” e sete capítulos. Cada capítulo tem um subtítulo, postos 

na seguinte ordem: 1. Profundidad de la palabras de Dios (1-2). – Estilo de Dios (3-7). – 

Admirar y meditar los misterios (7-9). – Sobre el ‹‹béseme›› (10-12); 2. Falsa paz de almas 

tibias (1-7). – De las riquezas (8-10). – Lisonjas (11-14). – Regalo espiritual (15-17). – 

Pecados habituales (18-22). – Evitar sólo mortales (23-24). – Ocasiones y propia satisfación 

(25-30). – Respetos humanos y honrillas (31-32). – Pusilanimidad (33-35); 3. Efectos del 

‹‹beso de Dios›› (1-2). – Libertad perfecta de espíritu (3-6). – Ello es merced divina que 

podemos pedir (7-12); 4. Amistad divina en oración de quietud (1-3). – Unión regalada (4-7); 

5. Efectos regalados de la unión en el alma que suele seguir a sus largos y grandes trabajos; 6. 

Trabajos y embriaguez de amor (1-4). – La voluntad y el amor (5). – No se deja de merecer en 

la suspensión (6). – Fe de la Virgen (7-8). – Dios se da del todo a quien se le entrega del todo 

(9-14); 7. Ansias de morir sin querer morir (1-2). – Contemplación y amor puro en toda 

acción (3-11). – Inciso de la caridad de la samaritana (5-7).  

                                                 
23

 Aprofundaremos isso mais à frente de nosso trabalho. 
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 Logo percebemos que tais subtítulos dão as diretrizes de cada capítulo, podendo ser 

considerados um resumo do que será tratado em cada tópico, apontado pelos números 

localizados em alguns parágrafos (acima estão representados entre parênteses). Tratamos 

como tópico porque, como visto acima, cada um trata de um tema.  

 Podemos pensar que isso se deu de acordo com a edição de Gracián, o que é mais 

provável, uma vez que Meditaciones passou pelo crivo crítico do padre. Mas também é 

interessante atentarmo-nos para essa divisão, sete capítulos mais o prólogo, totalizando oito 

partes. Essas partes em Meditaciones se identificam com as de O Cântico dos Cânticos, ou 

seja, com um prólogo da Noiva, mais sete partes, ora com a participação do Noivo, ora da 

Noiva, ora do Coro. O mesmo número confere se também dividimos O Cântico dos Cânticos 

pelo prólogo da Noiva, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto poemas, além de epílogo e 

dos apêndices24. Tal semelhança também pode ter ocorrido pelo fato de ter restado 30 páginas 

das cópias manuscritas. Teresa, provavelmente, fez um texto completo sobre suas meditações, 

contudo, como dissemos, um de seus confessores mandou que seus escritos fossem 

queimados.  

Teresa, com toda liberdade que se propôs a meditar sobre o amor de Deus, por meio da 

estrutura de seu texto e de sua leitura, proporcionou um caminho para que a alma pudesse 

encontrar Deus e transformar-se em Sua Esposa. Isso é comprovado pela própria divisão que 

Gracián fez das anotações de Teresa. Sejamos mais claros. Tomemos como exemplo a divisão 

que há em Moradas. Nessa obra, Teresa de Jesus explicou em cada capítulo, ou “morada”, a 

forma como devemos deixar nosso “castelo interior” para receber o Senhor. É o mesmo 

procedimento apresentado em Meditaciones sobre los Cantares, uma vez que Teresa 

apresenta o que a alma precisa fazer para ter o amor de Deus.  

Dedicaremos o segundo capítulo deste trabalho para aprofundarmos como é feito este 

caminho, cujas orientações da carmelita estão como símiles, alegorias, alusões e símbolos das 

passagens bíblicas e da literatura que ela absorveu ao longo de sua vida, bem como as 

próprias experiências da santa. Contudo, a fim de ficar mais claro o que há em cada parte de 

Meditaciones sobre los Cantares, passemos por um breve resumo do conteúdo de cada.  

No primeiro capítulo de Meditaciones, Teresa trata do conceito de “béseme”. Não é 

apenas neste capítulo que ela deu atenção a “béseme”, pois desejar o beijo25 do Amado é 

                                                 
24

 Referimo-nos à edição da Biblia de Jerusalén, da editora Desclee de Brouwer (Bilbao, 1975). 
 
25

 Pelo que encontramos, a palavra “beso” aparece 13 vezes em toda obra.  
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apenas uma maneira de criar certa empatia entre a alma e Deus: “claro está que el beso es 

señal de paz y amistad grande entre dos personas.” (SANTA TERESA, 1979, p. 337). 

Podemos pensar também que este beijo desejado (“Béseme el Señor con el beso de su boca”) 

é o primeiro contato da alma com Deus, uma vez que o beijo é dado pelos lábios e destes 

saem as palavras de oração. Segundo Gutiérrez (2001), neste primeiro capítulo, ao pensar em 

contato entre alma e Deus, “Teresa sigue la línea clásica de interpretación – de Orígenes, por 

ejemplo – el Cantar de los Cantares, que afirma que esa obra es un diálogo entre el alma y 

Dios” (p. 97).  

No segundo capítulo, Teresa alerta a alma em não seguir a paz que há no mundo, pois 

aqui não é possível encontrá-la, mas sim ao lado do Amado – “Guerra há de haver en esta 

vida, por que con tantos enemigos no es posible dejarnos estar mano sobre mano, sino que 

siempre ha de haver cuidado y traerle de cómo andamos em lo interior y exterior.” (SANTA 

TERESA, 1979, p. 338)26. Há também um alerta quanto ao desejo e amor pela materialidade, 

esquecendo-se do próximo e de Deus, bem como nunca ter paz, nem nas próprias palavras da 

santa carmelita: “Por amor de Dios os pido que nunca os pacifiquéis en estas palavras, que 

poco a poco os podrían hacer daño, y crer que dicen verdade, u en pensar que ya es todo 

hecho y que lo havéis travajado.” (SANTA TERESA, 1979, p. 339)27. Para Teresa, ainda 

nesse momento, a alma não chegou até seu Amado, mas se arrepender dos pecados já 

colabora para continuar no caminho para o amor de Deus: “el Señor, si os ha traído a este 

estado, poco os falta para la amistad y la paz que pide la esposa” (SANTA TERESA, 1979, p. 

344)28.  

A partir do objetivo traçado pela alma para buscar amizade e paz, o mesmo que pede a 

Esposa ao Amado, Teresa descreve nos capítulos terceiro, quarto e quinto o desejo mais 

intenso de pedir o beijo do Amado, assim como o de experimentar o amor de Deus em sua 

corporeidade, não apenas no lado espiritual. Disso compreendemos que Teresa escapa ao 

                                                 
26

 “Guerra há-de haver nesta vida, pois com tantos inimigos não é possível deixarmo-nos ficar com 

uma mão sobre outra, mas sempre há-de haver cuidado, e trazê-lo em como andamos no interior e 

exterior.” (SANTA TERESA, 1978, p. 587). 

 
27

 “Por amor de Deus vos peço, que nunca vos apazigueis com estas palavras, que pouco a pouco vos 

poderiam fazer dano e fazer-vos crer que dizem verdade, ou pensar que já está tudo feito e que tendes 

trabalhado.” (SANTA TERESA, 1978, p. 592). 

 
28

 “[...] se o Senhor vos trouxe a este estado, pouco vos falta para a amizade e a paz que pede a 

Esposa.” (SANTA TERESA, 1978, p. 603). 
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pensamento clássico do filósofo e teólogo Orígenes (185-255), ou seja, do amor apenas 

espiritual entre alma e Deus29. É o que Gutiérrez (2003) explica: 

 

[...] Teresa fala sobre a experiência do amor no sentido corporal. Só quem 

passou por esse tipo de experiência pode compreendê-la, escreve ela. 

Quando começa a chegar o amor divino – relata Teresa, o primeiro que sente 

é uma suavidade no interior da alma, tão grande, que parece que o Senhor 

está muito perto, ao lado. Logo vem às lágrimas, a satisfação e uma calma 

que sossega todas as potências. (p. 144) 

 

Ao provar o sentimento de paz e amizade, a alma deseja mais, deseja ter a mesma 

liberdade que a Esposa tem para declarar-se ao Esposo, pedindo-lhe o beijo. E, para isso, 

Teresa não desejava ter contato com seu Amado por intermédio do homem, que a impedia de 

aprofundar seu amor por Jesus/Deus. “Sólo Dios basta” (SANTA TERESA, 1979, p. 514), ela 

dizia. Como sua verdade, Teresa de Jesus, e somente de Jesus, queria gozar dos peitos do 

Senhor (cap. IV), saborear dos frutos de seu Amado (cap. V y VII) e deleitar-se com o vinho 

divino (cap. VI).  

Finalmente, após um longo caminho da alma para encontrar Deus, ela consegue 

aproveitar do Seu amor, tornando-se Esposa em corpo e alma. Sendo assim, o amor que era 

antes etéreo, também se torna corpóreo, selando o amor eterno, pois “dos amores se tornan 

uno” (SANTA TERESA, 1979, p. 357).  

Para Teresa, assim como em toda tradição religiosa, o tema principal de O Cântico dos 

Cânticos está no amor do Esposo a sua Esposa. Não obstante, o tema do amor, ou melhor, o 

destinatário desse amor é distinto para a tradição religiosa e para Santa Teresa. Em 

Meditaciones sobre los Cantares, Teresa questionou a possibilidade de haver várias 

interpretações sobre o amor em O Cântico dos Cânticos: “Pareceros ha que hay algunas 

[interpretações sobre o amor] en estos Cánticos que se pudieran decir por otro estilo.” 

(SANTA TERESA, 1979, p. 335). Então qual seria esse outro estilo?  

Dentre muitos que há na história das interpretações de O Cântico dos Cânticos, apoiar-

nos-emos no estilo que os místicos cristãos também se apoiaram, ao Comentario al Cantar de 

los Cantares (2007), de Orígenes. A partir deste, veremos que Teresa rompe com a tradição 

de que o amor de Deus está apenas no etéreo, explicando com suas próprias experiências. 

                                                 
29

 Reservaremos uma parte do capítulo terceiro deste trabalho para analisar as diferenças e 

semelhanças entre o que Orígenes e Teresa compreenderam sobre o amor descrito em O Cântico dos 

Cânticos. 



37 

 

Além da temática do amor em O Cântico, Teresa de Jesus também explicou que 

meditar sobre o conceito do amor de Deus surgiu quando percebeu a reação de algumas 

pessoas ao ouvirem as palavras de O Cântico dos Cânticos: “He oído algunas personas decir 

que antes huían de oírlas.” (SANTA TERESA, 1979, p. 335). Provavelmente o que alguns 

pensavam sobre o amor exposto no texto bíblico era de um sentimento pecaminoso, isto é, o 

amor luxurioso, uma vez que  

 

o amante – pois é sempre no homem que o amor se instala, e no homem que 

tenha o coração cortês – passa a servir ao amor, servindo à dama que o 

inspirou, sem nada mais desejar do que ser fiel a ambos, e sua recompensa 

está no mero reconhecimento de sua dedicação e fidelidade por parte da 

mulher amada. Se a amada e as circunstâncias consentem algo mais do que 

alguma troca de olhares, um toque de mãos já é mais do que pode aspirar o 

amante. A consumação física o amor não está excluída [...]. 

(CAVALCANTI, 2005, p. 202) 

 

 Entregar-se ao/à amado/a significa desviar-se das próprias palavras contidas na Bíblia: 

“Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 

entendimento e de toda a tua força.” (Mt, 12:30). Amar, ou melhor, apaixonar-se é, portanto, 

desviar-se do amor de Deus. É Deus, segundo a Teologia clássica, quem pode amar sua 

criatura e sua Igreja30. Mas o que Teresa tentava explicar é o que “parece podemos 

aprovecharnos” (SANTA TERESA, 1979, p. 336), uma vez que “el alma [...] está abrasada de 

amor que la desatina, no quiere ninguno sino decir estas palabras [a de O Cântico dos 

Cânticos]” (SANTA TERESA, 1979, p. 336).  

 Como todo texto é passível de interpretação, pois cabe ao leitor dar sua contribuição 

para fechar o sentido da obra em suas mãos, para Teresa, caminhar pelas palavras de O 

Cântico dos Cânticos foi uma oportunidade para desenvolver sua interpretação acerca do 

amor de Deus, uma vez que “hemos de sacar miedos y dar sentidos, conforme al poco sentido 

del amor de Dios que se tiene” (SANTA TERESA, 1979, p. 335). 

No entanto, por que Teresa se interessou tanto por esse texto bíblico? A própria santa 

justificou:  

 

                                                 
30

 A este conceito nos aprofundaremos mais no segundo capítulo, cujo tema abordará o desejo de 

Teresa ter as duas naturezas de Cristo, ou seja, amá-Lo em sua totalidade humana e sua totalidade 

divina. 
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Haviéndome a mí el Señor de algunos años acá dado un regalo grande cada 

vez que oyo u leo algunas palabras de los Cantares de Salomón, en tanto 

estremo, que sin entender la claridad del latín en romance me recogía más y 

movía mi alma que los libros muy devotos que entiendo – y esto es casi 

ordinario –, y aunque me declaravan el romance, tampoco le entendía más… 

que sin entenderlo mi… apartar mi alma de si.31 (SANTA TERESA, 1979, p. 

334) 

 

 Teresa nos dá a entender que seu contato com O Cântico foi por meio de sermões, 

comentários de padres, confessores ou amigos. Há também a possiblidade de ter acontecido 

outro tipo de contato. Segundo Medwick (2014), houve um jovem que talvez possa ter 

entregado um manuscrito de O Cântico dos Cânticos traduzido por Luis de León: “[Teresa] le 

prestó su Vida y él le prestó el manuscrito de la brillante traducción de Luis de León del 

bíblico Cantar de los Cantares” (MEDWICK, 2014, p. 222). Se isso foi possível, talvez não 

saibamos, uma vez que Teresa não chegou a conhecer Luis de León pessoalmente, nem que 

seu texto possa realmente ter caído em mãos teresianas, pois, como dito anteriormente, León 

sofreu com a Inquisição por causa de sua tradução de O Cântico dos Cânticos. O que vale é a 

especial atenção que a carmelita deu ao texto bíblico e a forma como tentou descrever e 

comentar sobre o amor de Deus.  

De acordo com Cavalcanti (2005), 

 

Teresa conhecia profundamente o Cântico dos Cânticos, sobre cujo texto 

trabalhou por mais de uma década em comentários que ela chamava de 

“meditações”, com as quais pretendia “ensinar” às suas “filhas”, como 

chamava as monjas do convento que presidia, as lições espirituais do 

poema. Teresa se sentia justificada pelo fato de que “me parece me da el 

Señor para mi propósito a entender algo del sentido de algunas palabras” do 

Cântico, e que transmiti-las a suas irmãs poderia servir-lhes de 

consolação. (p. 131, grifo nosso) 

 

 Transmitir o que sentia para suas irmãs, inicialmente, e para pessoas além-convento, 

posteriormente, foi a maneira que Teresa encontrou para explicar o porquê do interesse pelo 

tema do amor de Deus: “A Santa enfrenta a tarefa de interpretar com absoluta espontaneidade. 

Propõe-se escrever que o texto bíblico lhe sugere [...] [que é uma] leitura livre” (SCIADINI, 

2009, p. 141-142).  

                                                 
31

 “O Senhor tendo-me dado, desde alguns anos para cá, um grande gosto cada vez que ouço ou leio 

algumas palavras dos Cantares de Salomão, e isto em língua vulgar, a minha alma mais se recolhia e 

movia então, de que como os livros de muitos devotos que entendo, isto é quase o ordinário e, ainda 

que mo declarassem em vernáculo também não o entendi melhor... que sem entendê-lo minha... 

apartar minha alma de si.” (SANTA TERESA, 1978, p. 577)  
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 Mais uma vez verificamos que o conteúdo de Meditaciones sobre los Cantares tem 

como tema principal o amor, mas até chegar a esse amor divino, um amor totalitário, a alma 

percorre pelos mesmos caminhos que a Esposa de O Cântico dos Cânticos passa para alcançar 

seu Amado. Se repararmos nessa trajetória que a alma percorre até chegar à presença de seu 

Amado, chegaremos a uma estrutura semelhante em outra obra teresiana: Moradas ou Castillo 

Interior32. Mas, enquanto esta faz a alma esperar e preparar-se para seu Deus, constituindo um 

movimento de fora para dentro, em Meditaciones sobre los Cantares ocorre o contrário, ou 

seja, a alma precisa sair de “suas moradas” e exteriorizar-se para encontrar seu Amado, assim 

como faz a Esposa em O Cântico dos Cânticos.  

 Na realidade, veremos, ao longo de nosso trabalho, que o movimento que 

podemos encontrar em Meditaciones é repetitivo, ou melhor, infinito. Como o símbolo do 

infinito (∞) que sempre há um eterno buscar, em Meditaciones há estágios em que a alma 

passa para alcançar o momento máximo, o encontro entre o Esposo e a Esposa e esta sendo 

una com o Amado, Mas também tem que voltar ao estágio “alma” para compartilhar esse 

amor aos outros que também desejam esse sentimento de Cristo, ou Jesus/Deus: 

 

8. Ansí digo que aprovechan mucho los que después de estar hablando con 

Su Majestad algunos años, ya que reciben regalos y deleites suyos, no 

quieren dejar de servir en las cosas penosas, aunque se estorben estos 

deleites y contentos. Digo que estas flores y obras salidas y producidas de 

árbol de tan herviente amor, dura su olor mucho más, y aprovecha más un 

alma de éstas con sus palabras y obras, que muchos que las hagan con el 

polvo de nuestra sensualidad y con algún interese propio. (SANTA 

TERESA, 1979, p. 361)  

 

Em Meditaciones sobre los Cantares, Teresa de Jesus propõe o lado material 

encontrar-se com o lado espiritual. O interno com o externo. E a junção das duas naturezas de 

Cristo – como veremos mais adiante – com as duas naturezas da criatura humana: alma e 

Esposa de Jesus/Deus. 

Dessa forma, seguimos para o segundo capítulo deste trabalho, o qual descreve quais 

os mecanismos semânticos que Teresa usa para meditar, descrever e defender o amor total que 

o ser vivente tem que ter com seu Amado divino.  

  
                                                 
32

 Moradas ou Castillo Interior é considerada por muitos a obra máxima de Teresa de Jesus e do misticismo 

espanhol. Em Moradas, Teresa descreve as maneiras, os caminhos e o modo de oração que se deve ter para 

receber Deus e, para isso, também usa muitos símbolos para explicar as moradas desse castelo interior. Cf.: 

SORLI, 1993.  
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CAPÍTULO 2: O CONCEITO DO AMOR DE DEUS EM MEDITACIONES SOBRE 

LOS CANTARES 

 

Neste capítulo abordaremos os símbolos teresianos utilizados ao longo de sua obra, 

Meditaciones sobre los Cantares, até chegarmos ao conceito do amor de Deus para Teresa de 

Jesus. Para se chegar aos símbolos teresianos, é válido explanarmos brevemente sobre que se 

entende por símile, alegoria e metáfora, pois, assim, poderemos entender a construção do 

símbolo e de seu significado dentro da literatura teresiana. Percebemos isso ao reconhecer 

que, em um dado momento, alguns símbolos parecem estar como os que reconhecemos dentro 

de um contexto – neste caso, o religioso –, mas que, ao longo da leitura de Meditaciones 

sobre los Cantares, vemos que Teresa busca outros significados para esses símbolos, contidos 

no poema bíblico, com o objetivo de dar maior sentido ao amor de Deus.  

Nosso objetivo é o de selecionar algumas palavras que Teresa trabalha, a fim de 

explanarmos sobre o novo sentido que ela dá a essas, convertendo-as em um novo símbolo, 

que consideramos como um símbolo teresiano.  

Além disso, também discorreremos sobre o que Teresa de Jesus entende pelas duas 

naturezas de Cristo, reconhecidas no Concílio de Calcedônia (451 d. C.), e o que isso 

colaborou para dar novos sentidos às imagens que ela colheu em O Cântico dos Cânticos. 

Sabendo das duas naturezas de Cristo, Teresa pôde caminhar de maneira mais livre em suas 

meditações. O que ela sentia, intuía e via em seus êxtases era aproveitado para aplicar novas 

interpretações acerca do amor exposto em O Cântico dos Cânticos.  

A fim de tornar mais dinâmica e clara nossa explanação, a palavras escolhidas serão 

dividas em tópicos, cada qual com sua importância no texto e no contexto vivido por Teresa 

de Jesus. Dessa forma, as palavras que consideramos significativas para uma análise mais 

aprofundada são: “beso”, “alma”, “pechos”, “leche”, “vino”, “fruto”, “sombra” e “Esposa”. 

Essas não serão isoladas em si, posto que se comunicam ao longo do texto teresiano. O 

mesmo ocorrerá com a ordem delas neste trabalho, pois suas aparições em Meditaciones 

sobre los Cantares independem de uma ordem exata aparente no texto.     

Assim, tentaremos ao longo deste capítulo apresentar o conceito do amor de Deus que 

Teresa de Jesus coloca em suas Meditaciones sobre los Cantares. 
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2.1 Símile, alegoria, metáfora e símbolo: da tradição à liberdade teresiana 

 

Para compreendermos o processo que Teresa de Jesus desenvolveu para explanar suas 

meditações acerca do conceito do amor de Deus, é preciso que façamos um caminho que nos 

apresente “la evolución de las imágenes que ella emplea” (SORLI, 1993, p. 35). Como 

dissemos anteriormente, o tema principal de Meditaciones é o amor de Deus que a alma 

busca, incessantemente, e que Este possa retribuir de forma recíproca o mesmo amor que a 

alma Lhe oferece.  

Como bem sabemos, o tema do amor é amplamente difundido na Literatura mundial, e 

não seria muito distinto na literatura mística. Segundo Hatzfeld (1955), “los místicos 

españoles quieren explicar por comparaciones lo que sienten en los momentos iniciales del 

repentino y beatífico arranque de amor” (p. 182). Também de acordo com García de la 

Concha (1978), a construção da relação amorosa entre o místico e Deus dá-se em um 

“desarrollo alegórico tradicional de la caza del amor” (p. 333). 

Ora, seja no sentido de espera ou de entrega, o fato é que Teresa quando escreve 

Meditaciones sobre los Cantares já o faz em um período de maturidade: “a produção literária 

de Santa Teresa se desenvolve de 1560 a 1582, isto é, na segunda parte de sua vida, quando a 

santa já havia alcançado a experiência mística” (VALVERDE, 2002, p. 81). Seu amor não é 

mais aquele que ela descreve no poema Aspiraciones de una vida eterna (ou Muero porque no 

muero) – “Vivo sin vivir en mí,/Y tan alta vida espero,/Que muero porque no muero” 

(SANTA TERESA, 1979, p. 502). E, sim, um amor já paciente, amigo, pois “La 

paciencia/Todo lo alcanza;/Quien a Dios tiene/Nada le falta;/Solo Dios basta” (SANTA 

TERESA, 1979, p. 514). 

O tema do amor em O Cântico dos Cânticos causa em Teresa tanto interesse que ela o 

expande também para outros fragmentos de sua obra, como, por exemplo, no poema “Dilectus 

meus mihi”: 

 

Nos poemas de Teresa, o amor é uma constante de seus poemas lírico [...]. O 

poema 3º glosa o verso do Bíblico Cântico dos Cânticos: “dilectus meus 

mihi”: “nos meigos braços do Amor” (primeira estrofe), ferida “Era aquela 

seta eleita ervada em sucos de amor / já não quero eu outro amor” (segunda 

estrofe). (SCIADINI, 2009, p. 72)  

 

Sem dúvida, o que Teresa tenta explicar é o conceito do amor de Deus para sua 

criatura, ou alma, ou Esposa. Como a santa expõe em suas Meditaciones: “[…] mi intento es 

hablar en lo que me parece podemos aprovecharnos” (SANTA TERESA, 1979, p. 336), pois 
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“el alma que está abrasada de amor que la desatina, no quiere ninguno sino decir estas 

palabras [as do Cântico]” (SANTA TERESA, 1979, p. 336). Então, podemos pensar que em 

todas as partes que aparecem em O Cântico dos Cânticos são, na realidade, uma ideia do que 

Teresa compreende do texto bíblico, uma vez que ela se vale de algumas palavras escolhidas 

durante suas conversas e leituras. 

Valer-se de algumas palavras escolhidas não significa que Teresa não cria uma 

literatura nova, uma ideia nova sobre o amor de Deus. Pelo contrário, nas palavras de 

Menéndez Pidal (1942), “la observación original sobre la gastada cotidianidad es también 

patente” (p. 146). Teresa absorbe o que é comum e tradicional nos símbolos religiosos, aqui 

especificamente o amor de O Cântico dos Cânticos, e os transfere para uma nova visão, para 

novos símbolos, agora não somente religiosos, mas também inerentes à natureza humana. É o 

que Valverde explica: “o amor humano é caminho para falar da experiência do amor divino” 

(2002, p. 82). 

Para armazenar33 esses novos símbolos sobre amor de Deus, foi necessário que Teresa 

escrevesse Meditaciones sobre los Cantares. Como dissemos anteriormente, o próprio título 

da obra já expõe o que a santa carmelita fez: meditar sobre o amor de Deus, sobre a 

possibilidade de a alma ter os mesmos desejos e as mesmas vontades que a Esposa de O 

Cântico dos Cânticos teve ao pedir a paz, a amizade, os beijos e os peitos do amado.  Com 

efeito, Teresa se valeu de recursos semânticos que colaboraram para o sentido novo “a las 

almas que entendieren las necesidades que tienen de quien les declare algunas cosas de lo que 

pasa entre el alma y nuestro Señor” (SANTA TERESA, 1979, p. 333-334). 

Dos recursos semânticos usados por Teresa de Jesus para chegar aos seus símbolos, 

selecionamos e citamos três: a símile, a alegoria e a metáfora. De acordo com Sorli (1993), há 

uma evolução da imagem literária na obra de Teresa de Jesus, uma vez que  

 

el principio motor de ese proceso evolutivo que, arranca inicialmente del 

símil, gravita hacia la alegoría y tiende, por último, al símbolo, es, por una 

parte, la búsqueda angustiosa de nuestra escritora por encontrar los cauces 

literarios que traduzcan su experiencia mística cada vez más sublime; y por 

otra, la absoluta libertad con que ella manipula las imágenes, para reducirlas 

a su objeto concreto. (SORLI, 1993, p. 35) 

 

                                                 
33

 “[...] os significados só podem ser ‘armazenados’ através de símbolos [...]” (GEERTZ, 2008, p. 93).  
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 Entendemos por símile uma comparação entre duas palavras ou ideias. A exemplo 

disso, citamos um trecho de  Meditaciones sobre los Cantares:  

 

9. Y no yendo con curiosidad –como dije al principio–, sino tomando lo que 

Su Majestad nos diere a entender, tengo por cierto no le pesa que nos 

consolemos y deleitemos en sus palabras y obras; como se holgaría y 

gustaría el rey, si a un pastorcillo amase y le cayese en gracia, y le viese 

embovado mirando el brocado y pensando que é aquello y cómo se hizo. 

(SANTA TERESA, 1979, p. 336, grifo nosso)   

 

 Para muitos teóricos, usar a símile significa apoiar-se a um recurso pobre e simplista. 

Como cita García de la Concha (1978): “teóricos de la literatura parecen [...] juzgar al símil y 

a lo que ellos mismos consideraban su simple desarrollo, la alegoría, como procedimientos 

estéticamente muy inferiores a la metáfora” (p. 230-231). Esse pensamento se deve ao fato de 

que, justifica García de la Concha (1978),  

 

la símil [se limita] en orden a su interpretación. El lector, en efecto, no puede 

salirse del esquema ideológico que subyace a la comparación; nos es libre 

para traducir el término ‘B’ en dirección metasémica, porque está usado en 

su propia significación: todo queda anclado en el plano de la realidad. (p. 

233) 

   

 O mesmo ocorre com a alegoria, recurso que, para esses teóricos34, exerce, assim como 

a símile, uma função mais didática. De acordo com García de la Concha (1978), isso não 

ocorre em sua totalidade, uma vez que, seja em maior ou menor grau, a símile e a alegoria 

podem ser consideradas recursos que ainda não alcançaram sua plena responsabilidade (p. 

230), além também de “dentro de ésta, los símiles [e as alegorias] crean una red de 

correspondencias generadoras de un significado ulterior, trascendente. Por esa vía se accede, 

también, a la libertad imaginativa” (GARCÍA DE LA CONCHA, 1978, p. 233). 

 Pensando nas semelhanças entre símile e alegoria, podemos considerar o seguinte: 

 

Tabela 1 – Símile e Alegoria 

 García de la Concha (1978) Sorli (1993) 

Símile 

Limita-se a uma ordem de 

interpretação dentro de uma 

comparação, dando apenas um 

sentido mais didático ao texto 

Busca um sentido mais 

alegórico ao texto, dando mais 

dinamismo e evolução nas 

comparações 

                                                 
34

 Cf.: GARCÍA DE LA CONCHA, 1978, p. 230-241. 
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 García de la Concha (1978) Sorli (1993) 

Alegoria 

Complementa o sentido da 

Símile, mas não ultrapassa para 

além da realidade do leitor 

Uma evolução de imagens da 

Símile, contudo, não ultrapassa 

para uma imagem mais 

profunda, que é o Símbolo  

 

Para ambos, símile e alegoria são figuras que apresentam uma mera comparação, apenas para 

concretizar as ideias básicas do escritor. Se considerarmos, portanto, a símile e a alegoria 

como recursos somente didáticos e pedagógicos, inferiores à metáfora, como podemos 

classificar a literatura de Teresa de Jesus?  

 Primeiramente, concordamos com o que Sorli (1993) defende sobre não enquadrar 

Teresa em nenhum sistema metodológico de normas ou regras retóricas (p. 31), embora ela 

seja considerada por muitos como uma escritora didática e pedagógica, bem como um dos 

principais nomes da mística espanhola, ao lado de Juan de la Cruz, dentro do “Século de 

Ouro”35 espanhol. Devemos, neste caso, salientar que a literatura teresiana sofreu, sim, muitas 

influências provindas de suas leituras, como bem explicitamos no primeiro capítulo deste 

trabalho. Mas o que difere a literatura de Teresa de Jesus das demais de sua época é sua 

linguagem natural e simples (VALVERDE, 2002, p. 82), além de sua própria experiência, 

pois: 

 

Conocimiento o intuición – yo me inclino por algún tipo de conocimiento – 

la originalidad de la escritura teresiana se basa, a mi juicio, en la frase de 

Teresa de Jesús […]: ‹‹trastornar la retórica››. Es decir, buscar la expresión y 

el estilo adecuado, según el objetivo, sin atarse a reglas, dejando libre el 

espíritu, para que se exprese por los anchos cauces que el sentimiento dicte; 

ser ella misma, decir lo que quiere y como quiere. (GARCÍA DE LA 

CONCHA, 1978, p. 230) 

 

E como bem cita García de la Concha (1978): “su prosa supera a la de todos [místicos] y ello 

gracias, en concreto, a la riqueza imaginativa (p. 230). 

Teresa de Jesus expressou-se com vontade própria, embora, inicialmente, tenha sido 

obrigada a escrever, como ela mesma diz, “con parecer de personas a quien estoy obligada a 

obedecer” (SANTA TERESA, 1979, p. 334). Por isso seja tão difícil, quase impossível, 

                                                 
35

 Período de grande mudança e progresso nos aspectos econômicos, sociais e culturais, na Espanha 

dos séculos XVI e XVII. Época das Grandes Navegações, da unificação do território espanhol pelos 

Reis Católicos (Isabel e Fernando), bem como dos tempos difíceis, com a expulsão de judeus e 

mulçumanos das terras espanholas e a instauração do Santo Ofício, na tentativa de enfraquecer o 

Luteranismo e o Protestantismo que cresciam em outras partes da Europa. Cf.: DAVIES, R. T. El gran 

siglo de España – 1501-1621. Madrid: Akal Editor, 1973. 
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classificá-la a um sistema metodológico de normas ou regras retóricas. O que nos vale aqui é 

como Teresa de Jesus trabalha com o simples, até mesmo quando nos referimos aos recursos 

semânticos considerados simples, como a símile e a comparação, e ao mesmo tempo com os 

recursos mais profundos, como a metáfora, que ultrapassa o sentido literal para uma 

semelhança mais refinada, chegando, enfim, a um símbolo próprio.  

Dizer que Teresa tem um símbolo próprio nos causa até certa estranheza, uma vez que 

o símbolo não é puro por si só, como explica García de la Concha (1978): “se confiesa la 

dificultad de lograr en la práctica un símbolo tan puro como el definido; porque entre el 

místico y su imaginación se interponen temas doctrinales y topoi literarios concretos.” (p. 

237). Ainda com as palavras de García de la Concha (1978), adicionando às de Sorli (1993), 

podemos considerar que tanto o símbolo literário quanto o místico é uma mera alegoria 

virtual. O verdadeiro símbolo não é apenas uma figura de uma experiência, e sim um conjunto 

entre símile, alegoria e metáfora (GARCÍA DE LA CONCHA, 1978, p. 237; SORLI, 1993, p. 

35).  

A experiência de Teresa inserida em sua literatura talvez não possa ter formado um 

símbolo puro (SORLI, 1993, p. 35). Porém podemos pensar que esse símbolo passou de 

“puro” para “purificado”, isto é, o símbolo teresiano teve as impurezas de doutrinas retiradas 

por sua mística e literatura, formando, assim, o verdadeiro símbolo. A experiência teresiana 

adere-se, portanto, diretamente a seu símbolo: “[la] propensión de Teresa de Jesús hacia el 

símbolo no es una necesidad literaria, sino la búsqueda angustiosa por expresar lo inefable” 

(SORLI, 1993, p. 39).  

Explicar o inexplicável foi tarefa árdua para Teresa de Jesus dentro de sua literatura, e 

usar dos recursos semânticos foi o único meio de dar corpo ao que não tinha corpo. Contudo, 

a arte literária de Teresa, segundo Sorli (1993), cria uma rede de imagens que se entrecruzam, 

aparecem e se perdem em meio ao discurso teresiano. Esse entrecruzar de imagens constrói o 

símbolo-núcleo de Meditaciones sobre los Cantares: o amor teresiano. E, para esse símbolo-

núcleo ganhar vida, é necessário fazer-se uso das símiles, alegorias e metáforas para 

chegarmos no que Teresa de Jesus entende sobre o conceito do amor de Deus.  

 

2.2 As imagens teresianas: das naturezas de Cristo ao ser Amado em Meditaciones sobre 

los Cantares 

 

Como vimos anteriormente, Teresa de Jesus criou seu símbolo de amor por meio de 

suas experiências, uma vez que estas se aderiram diretamente àquele. Isso nos mostra que 
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Teresa, ao longo de sua escrita, desenvolveu certa maturidade para escrever e descrever o que 

sentia e meditava sobre o amor de Deus. Segundo Valverde (2002), 

 

Ao longo deste amadurecimento da exercitação literária, a principal 

dificuldade com que defrontava Teresa (e isto se vale também para outros 

escritores místicos, e para seus críticos) era a de traduzir verbalmente um 

mistério que vai muito além das palavras. O escritor místico percebe que o 

vocabulário comum é inadequado para a experiência que quer transmitir. Por 

isso que recorre a comparações, fala por analogia e emprega uma linguagem 

rica em símbolos, sempre muito próxima da poesia. (p. 81) 

 

Além do tema do amor, a santa carmelita também escreveu sobre outros temas, bem 

como desenvolveu sua prosa e sua poesia. Sobre sua poesia, podemos citar rapidamente o que 

ela fez. Teresa de Jesus também pode ser lembrada por seus poemas, que não foram muitos, 

cerca de trinta. O que talvez mais cause dúvida seja na sua autoria, visto que na época de 

Santa Teresa era comum comemorar uma data ou um evento com algum poema, muitas vezes 

cantado, como aponta Valverde (2002):  

 

Todas as obras mais conhecidas e citadas de Santa Teresa foram escritas em 

prosa. Mas é preciso lembrar que ela nos deixou também cerca de trinta 

poesias. Era costume no Carmelo celebrar com versos as festas religiosas ou 

a entrada de uma nova irmã, por exemplo. Por isso, nem sempre é possível 

saber se a autora de uma poesia foi Teresa ou alguma de suas irmãs 

religiosas. Apesar disso, há um bom número de poesias que certamente 

foram escritas por ela. (p. 80) 

 

Como Valverde (2002) nos explicou, Santa Teresa de Jesus é mais conhecida por sua 

prosa que sua poesia. É autora de uma vasta obra literária, da qual podemos considerar três 

livros como principais: O Livro da Vida, Caminho de Perfeição e Moradas ou Castelo 

Interior.  

No primeiro, assim como Santo Agostinho em Confissões, a santa retratou, ou melhor, 

confessou sua trajetória, seus feitos e seus pecados, alegando constantemente ser “mulher 

ruim”: “Fora contar meus pecados, pois, para isso não tenho escrúpulo nenhum. Para o resto, 

basta ser mulher para baixar-me as asas, quanto mais sendo mulher e ruim.” (SANTA 

TERESA, 2010, p. 102, grifo nosso). No segundo livro, ela descreveu os caminhos 

percorridos para se chegar o mais próximo de Deus, ou seja, por meio da oração silenciosa é 
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possível conseguir conduzir sua vida até Deus. Já no terceiro livro36, Santa Teresa descreveu a 

alma como um castelo, uma morada de vários cômodos em que Deus poderá morar.  

Pela importância desses livros, outros textos de Teresa passaram a ocupar um lugar 

secundário, isto é, há obras de Teresa que os estudiosos pouco discutem. Isso pode ter 

ocorrido, segundo Valverde (2002), por conta do lado mais valorizado como mística, e menos 

como escritora literária. Ainda de acordo com Valverde (2002), o valor literário de Santa 

Teresa ressurgiu graças ao crítico Menéndez Pidal: 

 

Este preconceito literário desmoronou há mais de um século, quando o 

crítico Menéndez Pidal chamou a atenção para um aspecto revolucionário da 

linguagem teresiana, ou seja: o desvio da norma, a ruptura com o 

vocabulário erudito geralmente empregado nos textos espirituais em sua 

época. A simplicidade do vocabulário, segundo o crítico, longe de mostrar 

pobreza da escritora indicava seu desejo de expressar com liberdade sua 

experiência pessoal, sem se vincular à terminologia abstrata. Teresa 

revaloriza, com um novo sentido, termos comuns que estavam desgastados 

no vocabulário convencional. [...]. É preciso notar ainda que os escritos de 

Santa Teresa estão muitas vezes marcados por emendas e correções que ela 

mesma fazia, o que revela seu cuidado em escrever de modo claro e 

apropriado. (VALVERDE, 2002, p. 84) 

 

Em todos seus escritos, Teresa recorreu às “minhas filhas”, ou seja, às freiras, 

companheiras de todos os dias, pois são essas as mais próximas do cotidiano de Teresa e de 

seus escritos. De uma forma ou de outra, sua literatura é endereçada primeiramente às 

mulheres e, posteriormente, é expandida para além dos muros de seus conventos – escritos 

doutorais, como classificará a posteridade.  

E sendo uma literatura endereçada às mulheres, em um dado momento, nada mais 

coerente que meditar e deixar mais claro a elas o que Teresa entendia ser o amor de Deus. 

Interessante pensarmos nisso, pois, como tradição da Igreja católica, as mulheres que se 

dedicam à vida religiosa, ao entrarem definitivamente em uma ordem religiosa, 

simbolicamente casam-se com Cristo, como um matrimônio espiritual. Matrimônio este 

amplamente discorrido entre os grandes místicos, entre eles Juan de la Cruz e a própria Teresa 

de Jesus. Contudo esse casamento é apenas imaginário, simbólico, e não era o que Teresa 

desejava para si e para outras mulheres.  

Observamos que há muitas passagens dentro das obras teresianas que descrevem esse 

desposório entre a alma e Cristo, como a seguir: 

                                                 
36

 Talvez esta seja a obra mais estudada. 
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[…] lo que pasa en la unión del matrimonio espiritual es muy diferente. 

Aparécese el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria sino 

intelectual–aunque más delicada que las dichas–, como se apareció a los 

Apóstoles sin entrar por la puerta, cuando les dijo: «Pax vobis».  

4. Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica Dios 

allí al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no 

sé a qué lo comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel 

momento la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por 

ninguna visión ni gusto espiritual. (SANTA TERESA, 1979, p. 441) 

 

Esse desposório ocorre no interior do indivíduo, “porque pasa esta secreta unión en el 

centro muy interior del alma” (SANTA TERESA, 1979, p. 441). Porém, como dissemos 

anteriormente, Teresa desejava um contato maior nesse matrimônio. Desejava que o 

aparecimento do Senhor não ficasse apenas no lado espiritual, mas que “este aparecimento de 

la Humanidad del Señor ansí [também] devia ser” (SANTA TERESA, 1979, p. 441). Teresa 

afirma que o aparecimento de Deus deveria ocorrer tanto de seu lado divino, quanto de seu 

lado humano. E isso Teresa não está contra ao que o Concílio de Calcedônia determinou, 

defendendo as duas naturezas de Cristo. 

No que está relacionado às naturezas de Cristo – a humana e a divina –, no ano de 451 

d.C., o Concílio de Calcedônia definiu que há duas naturezas, ou seja, Jesus Cristo é perfeito 

em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente 

homem. Até hoje essa fórmula teológica segue pétrea, aceita por toda a Igreja, como 

declarada abaixo pelo papa João Paulo II:  

 

Seguindo então, aos Santos Padres, unanimemente ensinamos a confessar 

um solo e mesmo Filho: nosso senhor Jesus Cristo, perfeito em sua 

divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem (composto) de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai 

pela divindade, e consubstancial a nós pela humanidade, similar em tudo a 

nós, exceto no pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos segundo a 

divindade, e, nestes últimos tempos, por nós e por nossa salvação, 

engendrado na Maria virgem e mãe de Deus, segundo a humanidade: um e o 

mesmo Cristo senhor unigênito; no que têm que se reconhecer duas 

naturezas, sem confusão, imutáveis, indivisas, inseparáveis, não tendo 

diminuído a diferença das naturezas por causa da união, mas sim mas bem 

tendo sido assegurada a propriedade de cada uma das naturezas, que 

concorrem a formar uma só pessoa. Ele não está dividido ou separado em 

duas pessoas, mas sim é um único e mesmo Filho Unigênito, Deus, Verbo, 

e Senhor Jesus Cristo como primeiro os profetas e mais tarde o mesmo Jesus 

Cristo o ensinou que si e como nos transmitiu isso o símbolo dos padres. 

(JOÃO PAULO II, 2003, p. 25, grifo nosso) 

 

O mais provável é que Teresa conheceu essa fórmula conciliar por meio de conversas 

com seus muitos amigos teólogos: 
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Paréceme a mí en esto que dice al principio habla con tercera persona. Y es 

la mesma, que da a entender que hay en Cristo dos naturalezas, una divina y 

otra humana. En esto [...] todo aprovecha para animar y admirar un alma que 

con ardiente deseo ama el Señor. (SANTA TERESA, 1979, p. 336)  

 

Receber o amor por parte de Deus sempre foi considerado como algo bom de querer. 

Esse amor também sempre foi entendido como algo espiritual, a ser recebido de um Deus que 

é espírito. Mas, ao reconhecer as duas naturezas em Cristo, Teresa também considera a 

possibilidade de desejar essas duas naturezas, ou seja, a parte divina e a parte humana de 

Cristo, pois “[ao] principiante de oração [Teresa] já havia aconselhado no Livro da Vida 

(12,2) o muito que lhe convém ‘enamorar-se’ da Humanidade de Jesus, desde os primeiros 

passos do caminho espiritual.” (SCIADINI, 2009, p. 72).  

O amor por Deus, Jesus/Deus, manifesta-se constantemente na obra de Teresa de 

Jesus. Observamos, por exemplo, que no poema Muero porque no muero o amor é como uma 

grande paixão. E esse amor faz com que Santa Teresa queira aprisionar Deus em seu coração 

e torná-Lo cativo (“Del amor en que yo vivo,/ Ha hecho Dios mi cautivo,/ Y libre mi 

corazón;/ Y causa en mí tal pasión/ Ver Dios mi prisionero…”)
37

. Esse amor deixa seu 

coração “libre”, e “preso” seu amado, pois lhe causa “tal pasión”. Na vida de Teresa, o amor 

foi um arrebatamento que atravessou seu coração como flecha abrasadora. Sendo assim, 

podemos ver que neste poema há uma luta da alma, e na alma, entre sentimentos mundanos e 

amor por Deus, aprisionamento versus liberdade, carne versus espírito.  

A grande arma que Teresa teve para essa luta é o infinito amor que Cristo sentia por 

ela e que ela sentia e podia experimentá-lo. Amor que ela se esforçou, durante toda sua vida, 

para viver, retribuir e comunicar. Seja em prosa ou poesia, Teresa exaltou o amor de Deus à 

humanidade, ao ponto de Ele, pelo amor que tem por sua criatura, ter a humildade de se 

aproximar dos que têm fé em sua presença: 

 

[...] a grandeza maior de Deus é, para a Doutora de Ávila, que se abaixe, 

condescenda. Ele mostra sua grandeza, revelando-se nos fracos para levar 

adiante o seu projeto de salvação. É o grande Deus que, humilde, se abaixa, 

chama e se comunica porque nos ama. Por tudo isso, só a humildade pode 

compreender quanto Deus é; ela é a dama que “dá xeque-mate ao Rei”. 

Teresa entende que Deus é totalmente outro, mas ao mesmo tempo 

próximo. Deus é o Amante que se doa a si mesmo. Seu amor não tem 

medida, tampouco têm medida seus dons e sua misericórdia. (PEDROSA-

PÁDUA, 2011, p. 45, grifo nosso) 

                                                 
37

 1979, p. 502. 
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 Se Deus aproxima-se do ser humano pela fé, Ele também pode se aproximar do ser 

humano em sua humanidade, pois “es gran cosa mientras vivimos y somos humanos traerle 

humano” (SANTA TERESA, 1979, p. 102).  

O pensamento de Teresa de Jesus em Meditaciones não quer que haja divisão entre as 

duas naturezas de Cristo, pois “¿[…] qué mayor le quiero  yo en esta vida que estar junto a 

Vos, que no haya división entre Vos y mí?” (SANTA TERESA, 1979, p. 351). E para não 

haver tal divisão, seria necessário que Deus fosse corpo e espírito junto com Teresa e, no fim, 

os dois formassem uma só carne e um só espírito. Contudo, para chegar a este momento de 

fusão com o corpo e espírito de Deus, Teresa descreveu em suas Meditaciones a trajetória que 

a alma vai conquistando o amor de Deus e, finalmente, chegar ao lado de seu Amado como 

sua formosa Esposa. Veremos isso mais adiante em nosso trabalho e com mais detalhes. 

Escrever Meditaciones sobre los Cantares foi uma forma de desabafo espiritual, e a 

fonte privilegiada para a inspiração de Teresa de Jesus está em O Cântico dos Cânticos, o Shir 

Hashirim dos hebreus. Para a santa, assim como em toda tradição religiosa, o tema principal 

de O Cântico dos Cânticos está no amor do Esposo a sua Esposa. Não obstante, o tema do 

amor, ou melhor, o destinatário desse amor é distinto para a tradição religiosa e para Doutora 

carmelita. Primeiramente, Teresa questiona a possibilidade de haver várias interpretações 

sobre o amor em O Cântico dos Cânticos: “Pareceros ha que hay algunas [interpretações 

sobre o amor] en estos Cánticos que se pudieran decir por otro estilo.” (SANTA TERESA, 

1979, p. 335). Então qual seria esse outro estilo? 

Uma possibilidade está na interpretação de Orígenes, uma das mais aceitas dentro do 

cristianismo, a de que a Esposa de Cristo é a própria Igreja:  

 

No vayas a pensar que yo hablo de esposa o de Iglesia a partir de la venida 

del Salvador en la carne, sino desde el comienzo del género humano y desde 

la misma creación del mundo; […] cuando el mismo Apóstol [Paulo] dice: 

Así como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 

santificándola en el baño del agua […]. Pero no cabe duda de que amó 

[Cristo] a la [Igreja] que existía. (ORÍGENES, 2007, p. 170-171) 
 

Segundo Orígenes (2007), Cristo amou a Igreja antes mesmo de sua existência, honrou-a com 

seu corpo e sangue para libertar os filhos dos pecados da terra.  

A hipótese de haver outro tipo de interpretação surgiu com Teresa, quando ela mesma 

percebeu a reação de algumas pessoas ao ouvirem as palavras de O Cântico dos Cânticos: 

“He oído algunas personas decir que antes huían de oírlas.” (SANTA TERESA, 1979, p. 

335). Nesse caso, o sentido dado por essas pessoas sobre as palavras de O Cântico dos 



51 

 

Cânticos é do amor em “pecado”, isto é, o amor luxurioso, pois somente Cristo pode amar a 

Igreja e vice-versa. Se é possível ter esse pensamento frente ao amor de Deus, Teresa 

aproveita a brecha para desenvolver sua interpretação sobre do amor de Deus, uma vez que 

“hemos de sacar miedos y dar sentidos, conforme al poco sentido del amor de Dios que se 

tiene” (SANTA TERESA, 1979, p. 335).   

Não seria possível Cristo amar sua Esposa de corpo e alma? Ora, se ela pede o beijo de 

seu Amado – “Béseme el Señor con el beso de su boca” (SANTA TERESA, 1979, p. 334), 

como Teresa aconselha que se peça esse beijo? Para ela, pedir o beijo da boca de Deus é uma 

das “tantas las vías por donde comienza nuestro Señor a tratar amistad con las almas, que 

sería nunca acabar – me parece – las que yo he entendido […].”(SANTA TERESA, 1979, p. 

342).  

O beijo sai da boca e da boca sai a palavra. Ora, se a palavra se fez carne (Jo, 1:1,“No 

princípio existia a Palavra e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”), as orações de 

Teresa converteram-se em um amor vivo, de carne e osso, que é Jesus. Inicia-se aqui um 

contato físico amoroso entre a alma e o Esposo, uma vez que 

  

[a alma] conoció que es posible pasar […] enamorada por su Esposo todos 

esos regalos y desmayos y muertes y afliciones y deleites y gozos con Él 

después que ha dejado todos los del mundo por su amor está del todo puesta 

y dejada en sus manos; […] con toda verdad, confirmada por obras. 

(SANTA TERESA, 1979, p. 335).  

 

Enfatizando ainda mais isso, há o fato de a alma desejar algo que está exterior a si 

(“Béseme el Señor con el beso de su boca”). E o que está exterior a ela é exatamente o lado 

humano de Cristo. Sendo assim, é possível pensarmos que o beijo de “sua” boca também seria 

um contato com a natureza humana de Deus, que veio até nós na forma de Jesus Cristo, como 

conclui Castillo (2010): 

 

É Jesus, o homem de Jesus de Nazaré, quem nos dá a conhecer Deus. 

Portanto, quando afirmamos que Jesus é Deus, ou quando nos perguntamos 

se Jesus é Deus, no fundo, o que estamos fazendo é partir da convicção de 

que nós já sabemos que e como é Deus. E, uma vez admitida essa hipótese, 

queremos saber se isso, que já sabemos sobre Deus, se realiza em Jesus. 

Entretanto, quando procedemos dessa maneira, não percebemos que o que 

realmente não sabemos diz respeito a Deus. (CASTILLO, 2010, p. 29) 
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Se Deus tornou-se homem por intermédio de seu Filho, como está em João (1:18), 

“Deus Filho único, que está no seio do Pai, no-lo revelou”, podemos considerar, mais uma 

vez, que Teresa sempre quis também a parte humana de Deus, ou seja, Jesus.  

Esse contato, que para a Teologia clássica é ilícito, uma vez que a Esposa de Cristo é a 

Igreja, para Teresa é mais que natural desejar as duas naturezas de Jesus/Deus, uma vez que 

“[...] como esta obra toda es espíritu, que cualquier cosa corpórea la puede estorbar u impidir, 

y que considerarse en cuadrada manera y que está Dios en todas partes, y verse engolfado en 

Él, es lo que han de procurar.” (SANTA TERESA, 1979, p. 110). 

Por “obras” podemos pensar na materialidade do corpo de Cristo para uma alma que 

deseja a união em carne e espírito, uma vez que tem conhecimento das duas naturezas do 

Amado, totalmente humano e totalmente divino. Dessa maneira, Teresa não quer somente os 

contentos e gozos que até o momento tinha sua sensibilidade. Ela não deseja mais ter só o 

lado divino de seu Amado, tampouco só a parte humana, e sim os dois, juntos com ela, sendo 

esta alma e Esposa de Jesus/Deus: “No tiene comparación – a mi parecer ni se puede merecer 

un regalo tan regalado de nuestro Señor, una unión tan unida” (SANTA TERESA, 1979, p. 

350). E acrescenta: “¿qué mayor le quiero yo en esta vida que estar tan junto a Vos, que no 

haya división entre Vos y mí? (SANTA TERESA, 1979, p. 353). Sendo assim, o amor e a 

união com as duas naturezas de Cristo são possíveis, segundo as Meditaciones da santa 

carmelita, graças ao amor abrasador que a alma/Esposa sente por seu Senhor (SANTA 

TERESA, 1979, p. 336).  

 Apesar de Teresa de Jesus desejar ter as duas naturezas de Cristo consigo, outro ponto 

interessante é quanto a certa “dúvida” de Teresa em saber a quem a alma dirigia-se, a Deus ou 

a Jesus. E isso ocorre por conta dos primeiros versos de O Cântico dos Cânticos, que ela 

expôs logo no início: “Béseme el Señor com el beso de su boca,/porque más valen tus pechos 

que el vino” (SANTA TERESA, 1979, p. 334, grifo nosso).  

Se a alma pede o beijo de um e comenta dos peitos de outro, podemos aqui fazer uma 

alusão à Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), uma vez que se pede o beijo de “sua” boca, de 

uma terceira pessoa, e os “teus” peitos, de uma segunda pessoa, mais próxima à alma. 

Linguisticamente falando, para alguns38 que não estão acostumados a utilizar em nosso 

                                                 
38

 Dizemos “alguns” para os falantes de língua portuguesa, principalmente, da capital de São Paulo e 

do interior do estado de São Paulo. Sabemos que o uso do pronome de segunda pessoa do singular 

“tú” é muito utilizado em regiões como o Sul do país, assim como no litoral do estado de São Paulo, 

no Rio de Janeiro, e nos estados do Nordeste e Norte. Quando relacionamos o “tú” do português com o 
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cotidiano as derivações “seu/sua” para terceira pessoa, “teu/tua” para segunda pessoa, causa-

nos certo estranhamento quanto a essa indagação de Teresa. Todavia, o que podemos 

diagnosticar aqui é que Teresa, apesar de ter tido essa dúvida, logo a desfez, como ela mesmo 

citou em Meditaciones: “lo que aquí da a entender –hablando con una persona y pide paz a 

otro” (SANTA TERESA, 1979, p. 334).  

Essa solução posta por Teresa também pode ter sido uma estratégia de sua escrita. 

Sejamos mais objetivos: citamos anteriormente que Teresa foi denunciada ao Santo Ofício por 

ter escrito seu Libro de la vida. Depois disso, muitos confessores, “a quien quieren dar cuenta 

de su alma” (GARCÍA-LUENGOS, 1982, p. 45), passaram a investigar e observar os 

fenômenos que Teresa descrevia, como seus êxtases. O dizer e depois reportar-se dentro de 

sua narrativa, não dizendo, podemos considerar um jogo que, de certa forma, confundia os 

confessores e inquisidores “menos letrados” que a investigavam. Era uma maneira de “cautela 

y autenticidade” (GARCÍA-LUENGOS, 1982, p. 45). E essa cautela Teresa colocou logo 

depois de dizer que havia entendido sobre falar com uma pessoa e pedir paz para outra: “Esto 

no entendo cómo es, y no entenderlo me hace gran regalo” (SANTA TERESA, 1979, p. 334). 

É o que García-Luengos (1982) explica: 

 

Son sus palabras, palabras en libertad para la libertad. Pero una libertad que 

se ejerce con toda la cautela necesaria para no ser ahogada en una sociedad 

que impone serias cortapisas. […] Es escritora por obediencia y con permiso, 

efectivamente, y ella se encarga continuamente de recordarlo […] pero 

tampoco debe ser ajena a mecanismos cautelares esta reiteración con que nos 

dice que es “necia”, “ruin”, “sin letras”… […] Esta cautela afectaría al 

contenido de algunos fragmentos, a la matización de otros, a ciertas 

insistencias, a un control sobre lo que se afirma, pero no creemos que afecte 

de una forma global y profunda en la determinación de su estilo. Este viene 

modulado fundamentalmente por las características del mensaje y del 

receptor. No escribe así por no parecer docta, taimada o humildemente, sino 

porque lo considera el modo idóneo para decir lo que tiene que decir y a 

quien se lo tiene que decir. (p. 44-45) 

 

Isso também podemos comprovar com as palavras de Teresa de Jesus, já repetidas 

acima, mas que aqui se fazem necessárias: 

 

Paréceme a mí en esto que dice al principio habla con tercera persona. Y es 

la mesma, que da a entender que hay en Cristo dos naturalezas, una divina y 

otra humana. En esto no me detengo, porque mi intento es hablar en lo que 

                                                 
“tu” do espanhol, é mais por uma questão de estilo e didática, que de um estudo linguístico 

aprofundado. 
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me parece podemos aprovecharnos las que tratamos de oración, aunque todo 

aprovecha para animar y admirar un alma que con ardiente deseo ama el 

Señor. (SANTA TERESA, 1979, p. 336) 

 

Sendo assim, Teresa de Jesus “diz que a mudança de pessoa é, aí, uma maneira de 

referir-se à dupla natureza de Cristo” (CAVALCANTI, 2005, p. 250). 

 

2.3 As imagens teresianas: o conceito do amor de Deus 

 

Uma vez encontrado o ser Amado39 em Meditaciones, passamos para o tema do amor 

em Meditaciones sobre los Cantares. Segundo Sciadini (2009), o tema do amor na obra 

teresiana se desdobra em dois aspectos: “a afetividade amorosa (experiência e pensamento), e 

o amor teologal, que nela adquire quilates especiais dentro da experiência mística.” (p. 69). 

Sciadini (2009) trata somente do amor teologal, isolando o amor teresiano dado pela 

experiência e pelo pensamento. Compreensível, pois o amor pela experiência exige um 

aprofundamento mais humano, e esse aprofundamento vindo de uma mulher do século XVI, e 

ainda freira, pode causar, sim, intriga a alguns estudiosos. E há poucos estudiosos que 

desenvolveram uma pesquisa acerca do amor teresiano sob uma ótica mais humana que 

divina. Dentre eles, podemos citar Gutiérrez (2001; 2003; 2012), que apresenta a ideia de 

Teresa considerar o amor como um presente dado por Deus, além de sua filosofia mística ao 

tratar do amor como uma experiência não somente no sentido espiritual, mas também no 

sentido corporal. 

É o tema do amor que a santa doutora analisou e valorizou em Meditaciones sobre los 

Cantares. Nesse texto, Teresa de Jesus fez um fervoroso estudo do amor de Deus, ou do 

Esposo a sua Esposa. Ao considerarmos que o amor é símbolo máximo dentro de 

Meditaciones sobre los Cantares, devemos primeiramente percorrer pelas imagens que Teresa 

utilizou para chegar ao conceito do amor de Deus. Para isso, trataremos aqui das seguintes 

imagens, formadas pelas palavras: “beso”, “alma”, “pechos”, “leche”, “vino”, “fruto”, 

“sombra” e “Esposa”.  

Desenvolvendo o significado de cada uma delas, poderemos reconhecer a intenção de 

Teresa em suas meditações. Sendo assim, passamos para a análise simbológica dessas 

palavras dentro de Meditaciones sobre los Cantares. 

                                                 
39

 Como expusemos em nossa introdução, o que faremos neste trabalho é nomeá-lo como “Jesus/Deus”. Além 

disso, quando nos referirmos ao Jesus/Deus como “amado”, o citaremos com maiúscula – o “Amado”. 
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2.3.1 “Beso” 

 

Comecemos pela palavra “beso”, uma das mais utilizadas por Teresa de Jesus em suas 

Meditaciones. Dentro do texto, encontramos “beso” 13 vezes, em distintas situações e com 

distintos significados. No que diz respeito aos significados, concentrar-nos-emos no beijo 

como um primeiro contato da alma com Deus, como sinal de amizade e paz. 

Para explicar o beijo pedido com ardor pela Esposa, Teresa dedicou-se a interpretá-lo 

nos capítulos primeiro e terceiro de Meditaciones, além de retomá-lo em outras partes. Seu 

interesse e empenho ao meditar sobre os primeiros versos de O Cântico dos Cânticos, 

sobretudo a palavra “beijo”, tem base no que Cavalcanti (2005) diz: “este versículo registra o 

primeiro aparecimento do beijo como demonstração de afeição” (p. 246). Segundo Cavalcanti 

(2005), O Cântico dos Cânticos é o único texto em toda a Bíblia que trata do beijo como 

símbolo de amor entre homem e mulher – “Pode-se, pois, asseverar que o Cântico introduz o 

beijo romântico na literatura” (CAVALCANTI, 2005, p. 246). Mas, como “beijo” é passível 

de uma interpretação alegórica, tomemos como exemplo o que São Bernardo interpretou 

sobre isso. 

São Bernardo interpretou o beijo pedido pela Esposa ao Esposo como símbolo de 

união entre a alma e Deus, sendo “o beijo que sela o casamento místico” (CAVALCANTI, 

2005, p. 247). Talvez seja por meio da interpretação de São Bernardo que Teresa de Jesus 

entendeu que o “beijo” poderia ser o primeiro contato com Jesus/Deus. Porém a diferença 

crucial entre São Bernardo e Teresa de Jesus é que enquanto para aquele o “beijo” é o que 

sela a união perfeita entre a alma e seu Amado (Deus), para esta o “beijo” é o contato inicial 

da alma com Jesus/Deus, portanto, apenas o começo da caminhada que a alma tem que fazer 

para se chegar à condição de Esposa.  

Como dissemos anteriormente, Santa Teresa tinha a noção de que havia duas pessoas, 

ou melhor, dois contatos com o Amado: um espiritual e outro material. Para ela, inicia-se um 

conflito alma/corpo com o desejo ter o amor de Jesus/Deus, pois como é possível estar na 

presença de um “alguém” (“tus pechos”) e desejar o beijo de “outrem” (“sus besos”)? Sendo 

assim, como as duas naturezas estão em Jesus/Deus, uma divina e outra humana, Teresa 

iniciou seu contato com Jesus/Deus por meio das orações, o que a eleva para o plano 

espiritual e, ao mesmo tempo, descende Jesus/Deus mais próximo da alma humana.  

As orações eram a única maneira de contemplar Deus na época de Teresa, afinal as 

mulheres não eram consideradas capazes de entender as palavras do Senhor. Santa Teresa não 
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se contentava que os “misterios” não sejam “para las mujeres” (SANTA TERESA, 1979, p. 

334). Justificamos isso com as próprias palavras da santa: 

 

Y no yendo con curiosidad – como dije al principio, – sino tomando lo que 

Su Majestad nos diere a entender, tengo por cierto no le pesa que nos 

consolemos y deleitemos en sus palabras y obras: como se holgaría y 

gustaría el rey, si a un pastorcillo amase y le cayese en gracia, y le viese 

embovado mirando el brocado y pensando qué es aquello y cómo se hizo. 

Que tampoco no hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las 

riquezas del Señor; de disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, 

sin que lo muestren a letrados, esto sí. (SANTA TERESA, 1979, p. 339, 

grifo nosso) 

 

 De fato, Teresa não desejava ter contato com seu Amado por meio dos homens, que a 

impediam de aprofundar seu amor por Jesus/Deus. “Sólo Dios basta” (SANTA TERESA, 

1979, p. 514), ela sempre disse. Com sua verdade, Teresa de Jesus quis gozar dos peitos do 

Senhor (cap. IV), saborear os frutos de seu Amado (cap. V e VII) e deleitar-se com Seu vinho 

(cap. VI).  

Pela boca verbalizamos nossas ideias, nossos pensamentos e sentimentos interiores. Se 

é pela boca que sai nossas palavras de oração, é possível pensarmos que as orações são nossos 

beijos enviados ao Amado e, portanto, nosso desejo de ter um contato mais próximo. Dessa 

forma, o beijo sela uma amizade entre Jesus/Deus e a alma, que Lhe chama com suas preces: 

“he pensado si pedía aquel ayuntamiento tan grande, […] Porque claro está que el beso es 

señal de paz y amistad grande entre dos personas.” (SANTA TERESA, 1979, p. 336, grifo 

nosso). Teresa disse que o beijo também é sinal de paz e amizade entre “duas pessoas”, e não 

somente entre uma alma e um Deus completamente divino.  

Dessa forma, o “beijo” para Teresa é a junção do que São Bernardo e Cavalcanti 

(2005) disseram, ou seja, há o contato espiritual, por meio da oração, uma amizade iniciada, 

assim como qualquer outra amizade humana. Mas também há a afetividade amorosa entre a 

alma e seu Amado, tornando tal amor mais próximo do físico. E, passando desse estágio, 

Teresa encorajava quem desejasse seguir adiante, pois “el Señor, si os ha traído a este estado, 

poco os falta para para la amistad y la paz que pide la esposa” (SANTA TERESA, 1979, p. 

344), bem como “cuántas maneras hay de paz, el Señor ayude a que lo entendamos” (SANTA 

TERESA, 1979, p. 337). É uma paz e uma amizade, vinda de um beijo humano e divino que 

dá o sentido de a alma, ou Teresa, estar inteira em Jesus/Deus e com Jesus/Deus. 

Mas não é só de paz e amizade, de amor entre alma e Jesus/Deus que Teresa 

preencheu o significado de “beso”. Ela também chamou “beso” de falsa paz quando se referiu 
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ao beijo dado pelos prazeres do mundo. Tal comparação conferimos no segundo capítulo de 

Meditaciones sobre los Cantares, em que Teresa falou sobre a falsa paz que há no mundo, o 

que desvia da verdadeira paz, a que está nos beijos e nos peitos no Amado.  

Tal beijo dado pelo mundo é comparado ao beijo de Judas: 

 

Dios os libre de muchas maneras de paz que tienen los mundanos; […] esta 

paz ya havéis leído que es señal que el demonio y él están amigos; […] 

luego como el demonio lo entiende, tórnales a dar gusto a su placer y 

tórnanse a su amistad, hasta que los tiene adonde les da a entender cuán falsa 

era su paz. […] Despertad temor en vuestra alma para que no se sosiegue en 

ese beso de tan falsa paz, que da el mundo; creed que es la de Judas. 

(SANTA TERESA, 1979, p. 337-340) 

 

O alerta que Teresa fez quanto ao falso beijo e à falsa paz foi porque, primeiramente, 

como a santa explicou, não há paz neste mundo. Não há onde possamos recostar a cabeça, 

como está em Mateus, capítulo 8, versículo 20, “o Filho do Homem, porém, não tem onde 

recostar a cabeça”, uma vez que aqui somente há guerra “porque con tantos enemigos nos es 

posible dejarnos estar mano sobre mano, sino que siempre ha de haver cuidado y traerle de 

cómo andamos en lo interior y exterior.” (SANTA TERESA, 1979, p. 338). Além disso, 

Teresa alertou que nos atentemos a essa falsa paz para que, quando Jesus/Deus estiver 

próximo de nossa alma, estejamos preparados, e não “cuando venga el Señor no halle su 

lámpara muerta y de harto de llamar se torne” (SANTA TERESA, 1979, p. 338, destaque 

nosso). 

A isso, lembramo-nos da parábola da Dez Virgens (Mateus, 25:1-13), cujo enredo 

discorre sobre cinco virgens prudentes e cinco néscias que, enquanto aquelas estavam com 

reserva de azeite, em caso de suas lâmpadas precisarem, estas não trouxeram sua reserva de 

azeite, tendo que buscar em outro lugar. No momento em que as néscias não se encontravam à 

espera do Noivo, este chegou e contemplou com seu amor e suas riquezas apenas as 

prudentes, ou seja, as que estavam preparadas para recebê-lo.  

A essência dessa parábola Teresa conseguiu captar ao falar “cuando venga el Señor no 

halle su lámpara muerta y de harto de llamar se torne”. A santa carmelita relacionou quem se 

acomoda à falsa paz com as virgens néscias, ao passo que quem é prudente consegue 

aproveitar da paz e da amizade, vindas do beijo do Amado. Inclusive, Teresa de Jesus 

aproveita essa parábola para compor um poema, intitulado El velo, em homenagem a entrada 

de uma carmelita em Medina, no ano de 1575. Aproveitemos de alguns versos para compará-
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los ao que Teresa citou anteriormente: “Tened olio en la aceitera/De obras y merecer,/Para 

poder proveer/La lámpara, no se muera;” (SANTA TERESA, 1979, p. 510).  

Ao cuidarmos de nosso azeite, ou seja, de nossa essência, nosso interior, ou nossa 

alma, poderemos alcançar todos os anseios que a Esposa de O Cântico dos Cânticos deseja. E 

isso Teresa de Jesus nos mostra em uma obra completa, Moradas. Segundo Valverde (2002), 

essa obra apresenta: 

 

[...] o processo da vida espiritual de interiorização e união. O castelo 

teresiano é esférico, formado por sete moradas concêntricas e “en el centro y 

mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de 

mucho secreto entre Dios y el alma” (Moradas, 1, 1, 3). Isso simboliza a 

caminhada mística, que parte, nas primeiras moradas, de uma fase de 

purificação e chega aos desposório místicos nas últimas moradas. 

(VALVERDE, 2002, p. 84) 

 

Mas, voltando ao “azeite”, neste caso, poderíamos comparar à paz, ao beijo e 

consequentemente ao amor da alma por seu amado Esposo, “são as virtudes e as boas obras 

[...] símbolo de paz” (SCIADINI, 2009, p. 637).  

A recompensa de todo esse esforço em estar ímpar à falsa paz do mundo é o que a 

Esposa pede ao Esposo, que ele a beije com os beijos de sua boca, pois: 

 

conoció que es posible pasar el alma enamorada por su Esposo todos esos 

regalos y desmayos y muertes y afliciones y deleites y gozos, con El después 

que ha dejado todos del mundo por su amor está del todo puesta y dejada en 

sus manos. (SANTA TERESA, 1979, p. 335) 

 

Dessa maneira, quando a alma pede, em Meditaciones sobre los Cantares, “Béseme el 

Señor con el beso de su boca”, é a forma simbólica de seu primeiro contato com o Amado. 

Mas porque ela ainda está na condição de “alma”? É o que veremos a seguir. 

  

2.3.2 “Alma” 

 

De acordo com Sciadini (2009), dentro do universo simbólico teresiano, “alma” tem 

variadas interpretações, assim como “beijo”: a “alma” como parte espiritual do corpo , “em 

contraposição a ‘corpo’, seu componente material” (SCIADINI, 2009, p. 52); como alusão à 

parte mais “nobre e permanente do composto humano” (SCIADINI, 2009, p. 52); e, no plural, 

“almas” representam as destinatárias à salvação de Deus, “o significado corrente no uso 

religioso” (SCIADINI, 2009, p. 52). Mas, ainda de acordo com Sciadini (2009), “o normal é 
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utilizá-lo [o termo “alma”] como sinônimo de alma-pessoa, ou de alma porção espiritual do 

composto humano” (p. 52).  

Outra característica dada a Sciadini (2009) à “alma” é seu emprego no que diz respeito 

a algo interno. E como exemplo máximo disso, vemos em Moradas ou Castelo Interior, pois 

há um processo de interiorização, pois “a alma é a interiorização da pessoa, o profundo de si 

mesmo, velado de mistério e envolto de silêncio” (SCIADINI, 2009, p. 53). A isso, estamos 

de total acordo, visto que Teresa de Jesus “alcanza su cota de perfección literaria en la 

alegoría simbólica del Castillo Interior [...] [con] el fin de declarar el encuentro personal entre 

Dios y el hombre en el centro del alma” (SORLI, 1993, p. 39). Esse processo de fora para 

dentro, pensam muitos, é influência do “Recogimiento”: “el cuerpo y el alma del hombre, 

solidariamente, se afanen en conseguir la unión con Dios en lo más íntimo del alma 

(GARCÍA-LUENGOS, 1982, p. 40-41).  

Podemos pensar que esse processo de interiorização também foi graças à própria 

experiência de Teresa, ou seja, “devido a suas enfermidades crônicas, Teresa sofre a pressão 

do corpo, tem fortes consciências de sua presença e sua impotência.” (SCIADINI, 2009, p. 

53). Teresa não passou uma vida terrena tranquila, pois sempre foi muito doente: 

 

Doña Guiomar [duquesa de Alba] refiere que Teresa ‹‹tenía entonces 

grandes enfermedades y dos vómitos ordinarios cada día, uno a la noche y 

otro a la mañana, y el de la mañana quitósele nuestro Señor para que 

comulgase››. 

Y también ruidos de cabeza, perlesía o parálisis, cuartanas, calenturas, mal 

de garganta, anginas, dolor de quijadas, mal de muelas, accidentes de madre 

(¿dolores de matriz?), mal de riñones, dolor de espaldas, mal de los ojos, 

melancolía, catarros, reumas… Todos estos males padeció Teresa de Jesús y 

da cuenta de ellos en sus escritos. Dolencias múltiples que no afectaban a su 

psiquis. (ROS, 2011, p. 96) 

 

Embora Teresa tivesse todos os motivos e todas as experiências de vida terrena a favor 

da interiorização, nada disso afetou sua psique, como afirma Ros (2011) acima. O mesmo não 

podemos perceber no que diz respeito ao caminho que a alma toma em Meditaciones sobre 

los Cantares, ou seja, não é um processo de interiorização, e sim um processo de 

exteriorização. A alma vai ao encontro do Amado que está exterior a si, Jesus/Deus, e, 

consequentemente, expande esse contato com um mundo fora da alma, em forma de “obras” – 

“Entiendo yo aquí que pide hacer grandes obras em servicio de nuestro Señor y del prójimo” 

(SANTA TERESA, 1979, p. 359).  

Se “beso” pode ser considerado o primeiro contato com o Esposo, “alma” seria uma 

metáfora para o estágio inicial desse contato com Jesus/Deus, pois “el alma no está muerta, 
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sino tiene vivo un amor de Dios” (SANTA TERESA, 1979, p. 338). Nas palavras da santa, a 

alma busca pelo amor vivo, que é seu Amado, Jesus/Deus.  

Cabe aqui salientarmos algumas diferenças que Teresa de Jesus colocou em “alma” 

nas suas meditações. Ela, primeiramente, diferenciou a “alma” parte espiritual do corpo com a 

“alma” Teresa, bem como ela das “almas” do convento. E para isso não faltam exemplos em 

Meditaciones. Citamos um trecho em que nos mostra essas três diferenças: 

 

Viendo yo las misericordias que nuestro Señor hace con las almas que traía 

a estos monasterios que Su Majestad ha sido servido que se funden de la 

Primera Regla de nuestra Señora del Monte Carmelo, que a algunas en 

particular son tantas las mercedes que nuestro Señor les hace, que solas las 

almas que entendieren las necesidades que tienen de quien le declare 

algunas cosas de los que pasa entre el alma y nuestro Señor, podrá ver el 

trabajo que se padece en no tener claridad. (SANTA TERESA, 1979, p. 333-

334, grifo nosso) 

 

Na primeira aparição, “almas” referem-se às freiras, às mulheres que vão e estão “a 

estos monasterios que Su Majestad ha sido servido”. Na segunda, “almas” referem-se à parte 

espiritual do corpo humano, “que a algunas en particular son tantas las mercedes que nuestro 

Señor les hace”. Já a última se refere à própria santa, pois somente ela poderia dizer naquelas 

meditações as experiências que comprovariam o amor de Deus, ao se deleitar nas palavras de 

O Cântico dos Cânticos – “de quien le declare a algunas cosas de los que pasa entre el alma y 

nuestro Señor”. Somente pelo contexto nas partes de Meditaciones é possível o leitor perceber 

essas diferenças, das 103 aparições de “alma” no texto.  

Mas aqui o que nos importará é a fusão do desejo da “alma” de Meditaciones com o de 

Teresa de Jesus, que é aproximar-se de seu Amado Jesus/Deus e estar na mesma condição, na 

mesma liberdade e no mesmo amor que a Esposa tem com seu Esposo. Além disso, essa fusão 

também diz respeito à vontade da própria alma de Teresa. Como apresentamos acima, Teresa 

designa “alma” para as freiras, às pessoas que desejam a salvação de Deus e a ela mesma. 

Apresentadas essas “almas”, separadas de seus “corpos”, Teresa de Jesus, a nosso ver, poderia 

se encaixar perfeitamente a primeira e segunda situação, visto que ela era freira e desejava a 

salvação de Deus. Teresa tinha os mesmos desejos e anseios que as almas, religiosas ou não, 

tinham para encontrar Deus. A diferença dessas com Teresa é que, enquanto as primeiras 

desejavam isso na pós-morte, a santa carmelita desejava isso durante sua vida aqui, na Terra e 

ao mesmo tempo no “Reino dos Céus”. A fim de tornar mais fácil nossa compreensão, 

apresentaremos nesta pesquisa apenas “alma”, “Teresa”, ou fundi-las, como “alma/Teresa”, 

da mesma forma que fazemos com “alma/Eposa”. 
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Dessa maneira, a “alma” poderia ser apenas o estágio inicial do contato “interior e 

exterior”, “espiritual e físico”. Apesar de Teresa, ou da alma de Meditaciones, ter tido um 

primeiro contato com seu Amado, todavia ela ainda não é a Esposa tão formosa de Deus. 

Ainda não houve o contato físico propriamente dito com o Amado, somente o espiritual, por 

meio das orações de sua boca e de seu desejo ardente de amor vivo. Portanto, simbolicamente, 

a “alma” é apenas uma amiga do Amado, embora ela queira e busque o mesmo que a Esposa 

busca em O Cântico dos Cânticos: a presença ativa do Esposo.  

Quando o Esposo começa uma amizade com a alma (SANTA TERESA, 1979, p. 335), 

Teresa explica o que podemos sentir: “una suavidad […] que da bien a sentir estar vecino 

nuestro Señor de ella [a alma].” (SANTA TERESA, 1979, p. 348). A partir disso, chegamos 

ao processo de um segundo contato com Jesus/Deus, ou seja, a proximidade não somente 

espiritual, mas também física. Desse contato físico, acreditamos que o capítulo IV seja o mais 

ilustrativo para explicar essa comunicação e proximidade com Deus. Vejamos um exemplo: 

 

Mas cuando este Esposo riquísimo la quiere [el alma] enriquecer y regalar 

más, conviértela tanto en Sí, que, como una persona que el gran placer y 

contento la desmaya, le parece se queda suspendida en aquellos divinos 

brazos y arrimada a aquel sagrado costado y aquellos pechos divinos. No 

sabe más de gozar, sustentada con aquella leche divina, que la va criando su 

Esposo y mejorando para poderla regalar y que merezca cada día más. 

(SANTA TERESA, 1979, p. 349) 
 

Como sabemos, os êxtases de Teresa eram arrebatamentos por encontrar Deus. Vemos 

as descrições ao longo de sua obra, e em Meditaciones ela nos dá, mais uma vez, um exemplo 

de como sentia esta “embriaguez celestial” (SANTA TERESA, 1979, p. 349): 

 

[…] para lo que el alma sola puede entender, es otra cosa, sigún he 

entendido muchas veces. Parece que estando el alma en el deleite que queda 

dicho, que se siente estar toda engolfada y amparada con una sombra y 

manera de nube de la Divinidad, de donde vienen influencias al alma y 

rocío tan deleitoso, que bien con razón quitan el cansancio que le han dado 

cosas del mundo. (SANTA TERESA, 1979, p. 352, grifo nosso) 

 

Teresa afirma que a presença de Jesus/Deus influencia não somente o lado espiritual, 

mas também o material, uma vez que ela se esquece do cansaço que há nas coisas desta vida. 

E geralmente, quando estamos cansados das coisas deste mundo, desejamos recostar nossa 

cabeça em alguém.  

A alma/Teresa teve o primeiro contato, pela amizade e paz; o segundo contato ao 

sentir o Amado mais próximo, mas ainda não teve como recostar-se nos peitos do Amado. 
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Recostar-se nesses é mais um estágio na caminhada que Teresa/alma faz para se chegar ao 

conceito do amor de Deus. Assim também ocorre com Teresa ao desejar deleitar-se com o 

corpo do Amado, sustentando-a com os braços e peitos divinos.  

 

2.3.3 “Pechos” 

 

Iniciemos esta parte de nosso trabalho com um dado de tradução, pois o verso que 

encontramos em Meditaciones sobre los Cantares (“porque más valen tus pechos que el 

vino”) não está de acordo com o mesmo verso encontrado nas bíblias modernas (“Seus 

amores são melhores do que o vinho”)40.  

De acordo com Cavalcanti (2005), “pechos” deriva-se de uma palavra hebraica, porém 

sua tradução e interpretação dependem do contexto em que é empregada: “A palavra hebraica 

usada [“pechos”], dependendo de como seja lida, tanto pode representar ‘o ser amado’ (dod) 

como ‘seio’ (dad).” (p. 250). Essa palavra foi entendida como “pecho” nas traduções da 

Septuagésima e Vulgata – “‘Quia meliora sunt ubera’ é a tradução de São Jerônimo” 

(CAVALCANTI, 2005, p. 250).  

Contudo, o que nos causa estranhamento é que dad, livre de qualquer contexto, é uma 

palavra usada para os seios femininos. Se os primeiros versos de O Cântico dos Cânticos 

saem do discurso da Esposa, como a própria Teresa defende em sua meditação, o que 

podemos pensar, então, que essa palavra poderia ser usada para se referir aos peitos do 

homem?  

Cavalcanti (2009) expõe a ideia de Claudel, em sua obra Paul Claudel interroge le 

Cantique des Cantiques (1948), ao explicar o emprego de “pechos” ao homem e não à 

mulher: 

 

O próprio Claudel, no entanto, num anexo a seu texto, trata especificamente 

das referências contidas no Cântico à palavra “seios” e observa que, 

enquanto palavra ubera (Claudel usa como referência o texto latino) aparece 

em 4:5, 7:8, 8:1, 8:8 e 8:10 na Vulgata (numeração corrigida), a palavra 

hebraica que nela será traduzida por ubera é shaddáyim, plural de shad, que 

não se presta a dúvidas quanto a se referir a “seios”; a que aparece em 1:2, 

1:4, 4:10 e 7:13, igualmente traduzida por ubera em três casos e por 

mammae em um deles, seria um plural de abstração da palavra dod, com o 

sufixo possessivo da segunda pessoa do singular (dodêcha), que poderia ser 

traduzida livremente como “les charmes de l’amour” ou “les amours”. Como 

                                                 
40

 BÍBLIA SAGRADA, 2012, p. 870. 
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se explica que a Septuaginta haja traduzido em todos estes casos a palavra 

hebraica por mastoi e São Jerônimo por ubera ou mammae? Para Claudel, 

poderia ter havido, no caso uma assimilação involuntária, por deslize de 

vocalização, entre dod (pl. dodím) e dad (pl. dadím), esta última figurando 

em outros textos da Bíblia (Ez 23:3, 8 e 21) com o significado de mammae. 

(CAVALCANTI, 2005, p. 250) 

 

Mesmo que tenha havido essa “assimilação involuntária”, como Teresa de Jesus 

apoiou-se no verso em que há “pechos” e não “amores”? A primeira possibilidade seria a de 

que, em meio aos sermões ouvidos por Teresa, algum sacerdote tenha usado a tradução que 

continha “pechos”. Outra possibilidade, e que não exclui a primeira, é de que, segundo 

Cavalcanti (2005, p. 251), os Doutores da Igreja, por uma questão de conveniência e como 

forma de não haver mais essa confusão entre dod e dad, ou ubera e mammae, decidiram 

substituir “pechos”, ou “seios”, por “amores”, podendo Teresa ainda ter pegado um resquício 

das traduções que continham “pechos”. 

O que nos vale até aqui é o fato de Teresa ter se apoiado à palavra “pecho” para 

construir sua simbologia para o contato com Jesus/Deus. “Pechos”, neste caso, reafirmam 

ainda mais o contato físico com Jesus/Deus. É o que Sciadini (2009) chama de “momentos do 

processo”, ou seja, para ele, Teresa passa por três processos até a união com Deus: o 

“encontro”, que é a “fase do conhecimento místico”; o “desposório”, que é a “mútua entrega 

entre a alma e o Senhor”; e o “matrimônio espiritual”, que é a “união plena entre Deus e a 

alma” (SCIADINI, 2009, p. 644).  

Esses processos também vemos em Meditaciones sobre los Cantares, uma vez que já 

vimos que o beijo é o contato inicial com Jesus/Deus, “o encontro”, como cita Sciadini 

(2009). Agora estamos passando pela fase do “desposório”, em que a alma, ao se sentir mais 

próxima de seu Amado, percebe que há um amor recíproco, que a encoraja a continuar por 

essa caminhada para encontrar o amor de Jesus/Deus, até chegar como Esposa do Amado.  

A simbologia de “pechos” está estritamente relacionada com “leche” e “vino”. Estes 

são aprofundados nos capítulos quarto, quinto e sexto de Meditaciones sobre los Cantares. 

Mas é dentro do capítulo quarto41 que Teresa de Jesus explicitou o encontro entre alma e 

Jesus/Deus, ao ponto de aproveitar das imagens do “leche” e do “vinho” não apenas entre a 

alma e Jesus/Deus, mas também como condição de a “alma” chegar a ser “Esposa”. 

                                                 
41

 Este capítulo é o mais curto de toda Meditaciones, mas, ao mesmo tempo, é o mais denso de 

símbolos e imagens poéticas, em que o encontro do Esposo e da Esposa é explicitamente demonstrado 

pelos símbolos teresianos.  
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2.3.4 “Leche”  

 

Logo no capítulo quarto, Teresa declarou que não quer mais ter apenas a amizade de 

Jesus/Deus, como Este a quer “tan particular”: no quiero alargarme más [...] en esta amistad 

(que ya el Señor muestra aquí al alma, que la quiere tan particular con ella, que no haya 

cosa partida entre ambos) se le comunican grandes verdades.” (SANTA TERESA, 1979, p. 

349, grifo nosso). Esse desejo da Teresa/alma começou a se tornar mais concreto, pois a 

presença física do Amado fica cada vez mais intensa.  

Vemos isso por meio dos graus de sensitividade que Teresa descreve. Começa pelo 

sentido do tato, “una suavidad [...] tan grande, que se da bien a sentir estar vecino nuestro 

Señor de ella.” (SANTA TERESA, 1979, p. 349). Passa pelo sentido do olfato, “una unción 

suavísima, a manera de un gran olor” (SANTA TERESA, 1979, p. 349). Até finalmente sentir 

seu Amado presente por inteiro, com sua humanidade e sua divindade, pois ele faz com que a 

amada “se queda suspendida en aquellos divinos brazos y arrimada a aquel sagrado costado y 

aquellos pechos divinos” (SANTA TERESA, 1979, p. 349). Vale a pena aqui descrever todo 

o trecho desse encontro de amor: 

 

4. Mas cuando este Esposo riquísimo la quiere enriquecer y regalar más, 

conviértela tanto en Sí, que, como una persona que el gran placer y 

contento la desmaya, le parece se queda suspendida en aquellos divinos 

brazos y arrimada a aquel sagrado costado y aquellos pechos divinos. No 

sabe más de gozar, sustentada con aquella leche divina, que la va criando su 

Esposo y mejorando para poderla regalar y que merezca cada día más. 

Cuando despierta de aquel sueño y de aquella embriaguez celestial, queda 

como espantada y embovada y con un santo desatino. (SANTA TERESA, 

1979, p. 349, grifo nosso) 

 

Esse contato é tão intenso que, segundo a própria santa, é possível sentir a presença de 

Deus por dentro do corpo: 

 

Aunque en esta oración de que hablo, que llamo yo de quietud, por el 

sosiego que hace en todas las potencias (que parece la persona tiene muy a 

su voluntad, aunque algunas veces se siente de otro modo cuando no está el 

alma tan engolfada en esta suavidad), parece que todo el hombre interior y 

esterior conhorta, como si le echasen en los tuétanos una unción suavísima, a 

manera de un gran olor […]. (SANTA TERESA, 1979, p. 348) 

 

Depois de a alma clamar pela amizade e paz do Amado, conseguindo sua amizade, Ele 

chega suavemente, como cita Teresa, e aos poucos penetra na alma que tanto Lhe desejava. 
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Uma imagem que nos parece extremamente erótica, mas que a Teologia clássica e a Filosofia 

veem como um dos estágios do amor42. Disso, podemos usar das palavras de Quadros (2011), 

ao definir “eros”: “Eros objetiva a união, a superação das diferenças desta relação de opostos 

numa unidade que sintetize todas as potencialidades e, portanto, num desejo de elevação, de 

progresso a um nível superior.” (p. 166).  

Quando nos referimos a “eros” como estágio do amor, temos que retomar o sentido de 

“fília” e “ágape”. “Fília” descreve um sentimento mais de amizade, em que as duas pessoas 

querem o bem de si, “numa relação de identidade e reciprocidade” (QUADROS, 2011, p. 

168). É assim como, segundo Quadros (2011), define Aristóteles em Ética a Nicômaco:  

 

As caracterizações da amizade-Fília apresentadas por Aristóteles dão-nos a 

sensação de que o fundador do Liceu revela o caráter ‘construtivo’ e 

opcional da amizade, uma vez que essa não surgirá de uma flechada mágica, 

mas do tempo, da confiança e da afinidade entre os humanos. (QUADROS, 

2011, p. 168) 

 

Já “ágape”, estágio este muito utilizado na Teologia clássica, é uma amor mais 

transcendente, uma vez que:  

 

A primeira acepção do amor-Ágape é um dar primazia a Deus e, num 

segundo momento, temos o amor entre os homens como o princípio e como 

o mandamento, por excelência, da conduta dos cristãos. Mas, não o amor 

Eros (e seus ciúmes) ou mesmo o amor Fília (e seus interesses), aqui, no 

amor Ágape, temos um amor doação. Mais que isso, o amor cristão, ou seja, 

o amor na sua acepção Ágape, não surge entre os homens. Ele é uma dádiva, 

um dom de Deus como o mais alto dos sacrifícios (Jesus, Deus encarnado, 

morreu crucificado por amor aos homens) que deve ser seguido como sinal 

de reconhecimento. (QUADROS, 2011, p. 168) 
 

Sendo “eros” um dos estágios do amor, Orígenes, que absorveu de fontes filosóficas 

para definir o amor em O Cânticos dos Cânticos, também justifica que o desejo de a alma 

estar com o Amado é aceitável, comparando, inclusive, esse desejo (correspondendo a “eros”) 

e esse amor (correspondendo a “ágape”) com exemplos que há na Bíblia: 

 

 […] tengo para mí que la divina Escritura, queriendo evitar a los lectores 

cualquier motivo de tropiezo a causa del término amor, en atención a los más 

débiles, lo que entre los sabios del mundo se denomina deseo (eros) lo 

                                                 
42

 Cf.: QUADROS, E. M. Eros, Fília e Ágape: o amor do mundo grego à concepção cristã. In.: ACTA 

SCIENTIARUM. HUMAN AND SOCIAL SCIENCES. Maringá, v. 33, n. 2, p. 165-171, 2011. 
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llama, con vocablo más decoroso, amor (ágape), como, por ejemplo, 

cuando dijo de Isaac: Y tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y la amó. 

[…] Sin embargo, el sentido de este vocablo [amor] aparece más claramente 

cambiado al referirse a Amnón, el que se enamoró de su hermana Tamar. 

Efectivamente, está escrito: Y después de esto sucedió que, teniendo 

Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, llamada Tamar, la amó 

Amnón, hijo de David. Puso ‹‹amó›› en lugar de ‹‹se enamoró››. [...] Así 

pues, hallarás que, en estos y en otros muchos pasajes, la divina Escritura 

rehúye el vocablo deseo y pone amor en su lugar. […] Por los demás, en 

este mismo libro que tenemos entre manos [O Cântico dos Cânticos] está 

clarísimo que el vocablo deseo se ha sustituido por el de amor […]. 

(ORÍGENES, 2007, p. 41-43, grifo nosso). 

 

 Para Teresa, esse “eros” é um desejo de unir-se com Jesus/Deus, em um nível mais 

superior, no sentido de estar em contato com a perfeita humanidade e a perfeita divindade de 

Cristo, ao ponto não querer perder o que sente. É o que Gutiérrez (2003) descreve: 

 

É como se colocassem dentro dos tutanos uma unção muito suave: a 

experiência do amor de Deus toca até os ossos. Um cheiro forte que a 

penetra completamente, seguido da sensação de que o suavíssimo amor de 

Deus se introduz suavemente em sua alma, mas não sabe dizer por onde 

entrou. Quando está nesse estado, nem sequer quer-se mexer, nem falar, nem 

mesmo olhar, por medo de o perder, pois ela não quer perder aquilo. Para ela 

o cheiro que sente – inspirando-se no livro de Cântico dos Cânticos – é o 

cheiro do peito do esposo, que é melhor que os melhores ungüentos. 

(GUTIÉRREZ, 2003, p. 144) 

 

Para Teresa, estar próxima dos peitos do Amado, sentir seu cheiro, que é melhor que 

os perfumes e que o vinho, é aproveitar também do leite divino que ele proporciona: 

 

[...] cuando este Esposo riquísimo la [a alma] quiere regalar más, conviértela 

tanto en Sí, que, como una persona que el gran placer y contento la desmaya, 

le parece se queda suspendida en […] aquellos pechos divinos. No sabe más 

de gozar, sustentada con aquella leche divina, que la va criando su Esposo y 

mejorando para poderla regalar y que merezca cada día más. (SANTA 

TERESA, 1979, p. 349)  
 

Esse leite divino, ou “leche”, podemos considerar como o leite que Orígenes nos 

apresenta em Comentario al Cantar de los Cantares: 

 

El presente escrito [O Cântico dos Cânticos] contiene cada uno de estos 

elementos por su orden, y todo su meollo está formado por coloquios 

místicos. Pero antes que nada nos es necesario saber que, de la misma 

manera que la edad pueril no se siente movida al amor pasible, así tampoco 

se admite a la comprensión de las palabras del Cantar a la párvula e infantil 

edad del hombre interior, es decir, la de aquellos que en Cristo se alimentan 
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de leche, no de manjar sólido, y que ahora, por primera vez, apetecen la 

leche auténtica y sin engaño. (ORÍGENES, 2007, p. 32) 

 

Em um primeiro momento, Orígenes diz que “leche” serve de alimento para aqueles 

que ainda não saíram da idade pueril de sua alma, ou seja, que essas almas ainda não têm 

forças para receber um manjar mais sólido, “leche auténtica”. Contudo, quando essas almas 

mais maduras lerem O Cântico dos Cânticos, elas terão gosto de receber o leite autêntico de 

que Orígenes fala. 

Tal leite é o mesmo que a alma/Teresa deseja em receber de seu Amado, pois este quer 

dar forças para que a alma/Teresa esteja pronta para receber e deleitar-se com mais alimentos 

e mais bebidas, como os vinhos da bodega do Rei – “‹‹Metióme el Rey em la bodega del vino 

y ordenó em mí la caridad.››” (SANTA TERESA, 1979, p. 354). Além disso, o símbolo do 

leite pode ser considerado como uma variante de “vino”, que, segundo Sorli (1993) dá “la 

superioridade de la unión regalada” (p. 88). E mais: “[...] el regusto espiritual que produce esa 

unión regalada es simbolizada por la leche que Dios da a beber al alma” (SORLI, 1993, p. 

88).  

Teresa afirma que o que lhe dá mais força para esse amor completo, na divindade e 

humanidade de Jesus/Deus, é “la leche divina”, “que la va criando su Esposo y mejorando 

para poderla regalar y que merezca cada día más”. “Leche” é símbolo de seu alimento 

celestial, um “maná, que sabe conforme a lo que queremos que sepa” (SANTA TERESA, 

1979, p. 352). Se esse leite divino dá sabor ao que Teresa ansiava, Jesus/Deus dá exatamente 

o que ela necessita: um amor de corpo e alma. Ele confortou os desejos da santa no material, 

com seus peitos, e no espiritual, com o leite divino – “regusto que produce esa unión 

regalada” (SORLI, 1993, p. 88). Por isso que a carmelita prefere mais os peitos de seu Amado 

que o vinho, e repete “Mejores son tus pechos que el vino”. 

Neste estágio de contato corpo/alma com humanidade/divindade de Jesus/Deus, 

Teresa já não vê mais conflito com as duas naturezas de Jesus/Deus, uma vez que o que ela 

sente, em seu corpo e sua alma, provinha de Jesus/Deus. O que era profano, ao passar pelo 

crivo divino, torna-se santo. Teresa, portanto, chega ao estágio de Esposa de seu Amado, 

selando seu matrimônio com o leite.  
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2.3.5 “Vino” 

 

É válido salientar que o vinho, em comparação aos peitos divinos, significa o vinho 

material, aquele que causa embriaguez aos homens. Entretanto, quando Teresa usa da imagen 

do vinho no capítulo VI de Meditaciones («Metióme el Rey en la bodega del vino y ordenó en 

mí la caridad»), ela nos passa outro sentido: 

 

Métela [la esposa] en la bodega, para que allí más sin tasa pueda salir rica. 

No parece que el Rey quiere dejarle nada por dar, sino que beva a su deseo y 

se embriague bien, beviendo de todos esos vinos que hay en la despensa de 

Dios. Gócese esos gozos […]. (SANTA TERESA, 1979, p. 355) 

 

Segundo Sorli (1993), o vinho é um símbolo de gradação ascendente. Dentro da Bíblia 

Sagrada, ele considera que a representação do vinho pertence a dois estágios: 1. como algo 

mais mundano, em que “la bíblia advierte de los excesos de la bebida (Prov. 23,31-35), y 

considera la embriaguez como una de las obras de la carne” (SORLI, 1993, p. 89); 2. como 

algo mais elevado, pois “tuvo lugar en la última Cena, cuando Jesús se sirvió del pan y del 

vino para instituir la Eucaristía” (SORLI, 1993, p. 89).  

Contudo, para Luis de León, o vinho em O Cântico dos Cânticos passa outro sentido, 

como: 

 

[...] neste contexto, a comparação do vinho com o amor é muito conveniente; 

além do que, em qualquer outro caso, é uma comparação graciosa e 

apropriada por causa dos muitos efeitos que um e outro têm em comum. É 

propriedade natural do vinho, como afirma nos Salmos (104,15) e nos 

Provérbios (31,6), alegrar o coração, afastando dele todo o sofrimento e 

enchendo-o de belas e grandes esperanças. Naqueles a quem domina, o 

vinho desperta ousadia, segurança, desembaraço e despreocupação em 

relação a muitos pontos e aspectos. Todas estas são também propriedades do 

amor, como se vê pela experiência de cada dia e se poderia comprovar com 

muitos exemplos e ditos de homens sábios. (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 34-

35) 
 

Seja no sentido que Sorli (1993) emprega, ou no de Luis de León, Teresa de Jesus 

aproveita tanto da menção de vinho como bebida material, quanto bebida espiritual. E mais: 

ela considera o vinho também como símbolo de gradação, mas com um significado mais 

entrelaçado entre o que é mundano, do corpo, e o que é elevado, do espírito.  

Outra característica de Teresa está de acordo com o que pensam os místicos, que é 

sobre o papel do vinho nessa união. De acordo com Sorli (1993), se há sete dons do Espírito 
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Santo, pode-se ter sete tipos de vinho, cada um para cada grau amoroso, até chegar à união da 

Esposa com o Esposo, “donde tantas maneras hay amores cuantas hay de vinos” (SORLI, 

1993, p. 90). Essa ideia é condizente com o caminhar da alma até chegar à condição de 

Esposa no texto teresiano. O que difere o símbolo “vino” de Teresa com o “vinho” dos 

místicos é justamente a junção das duas naturezas de Jesus/Deus no momento em que Este 

une-se com a alma/Esposa. E isso ela faz de forma consciente, segundo García de la Concha 

(1978): 

 

En medio de la agitada controversia doctrinal, fomentada desde posiciones 

neoplatónicas, sobre la licitud de apoyo en la contemplación de la 

Humanidad de Cristo en las etapas superiores de la vida espiritual, [Teresa] 

alza su voz para sentar un principio fecundísimo: “nosotros no somos 

ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra –

y tan en la tierra como yo estava– es desatino” (V. 22.10).  […] Teresa de 

Jesús asume siempre la condición, física y sensible, como sujeto indisoluble 

de todas las vivencias espirituales. (p. 35) 

 

Como o leite é o alimento divino para a alma, podemos considerar que o vinho é 

símbolo da bebida divina para a Esposa. Os vinhos que existem na dispensa de Jesus/Deus são 

todos os gozos, os deleites que podemos sentir do e no Amado. Também podemos refletir 

sobre a simbologia do vinho na religião, como vimos acima, uma vez que o vinho é símbolo 

do sangue de Cristo, como está em Mateus, 26:27-28, “Bebam dele [o vinho] todos, pois isto 

é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para remissão dos 

pecados”.  

Ora, se o vinho é a representação do sangue divino e este sela a aliança, a união entre 

Deus e a humanidade, por meio da eucaristia, é válido pensar que, sendo possível a união 

entre homem/mulher com Deus pela Eucaristia, também é possível unir-se a Deus em corpo e 

alma, como Teresa desejava ter a humanidade e a divindade de seu Amado. Dessa forma, em 

Meditaciones, o vinho marca a união completa do Esposo com a Esposa. Marca também a 

mudança de uma “alma amiga” para a “Esposa do Amado”, pois “el grandísimo amor que la 

tiene el Rey que la ha traído a tan gran estado, debe de haver juntado el amor de esta alma a Sí 

de manera que […] estos dos amores se tornan uno” (SANTA TERESA, 1979, p. 357). É o 

amor uno entre Esposo e Esposa, entre Jesus/Deus e alma/Teresa, e todos aqueles que 

desejam esse amor suave e doce do Senhor. 

Todo o caminho que a alma passa para chegar à condição de Esposa é selado e 

brindado com o vinho, não o vinho que conhecemos, mas um vinho divino e material, que 

concilia o corpo e o sangue de Cristo, como na Eucaristia. Aliás, podemos considerar que toda 
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busca da alma pela divindade e humanidade de Jesus/Deus é feita pela Eucaristia, visto que 

esse ritual, no qual nos apresenta o corpo e o sangue de Cristo, nada mais é que a 

apresentação da divindade pela materialidade do corpo, por meio do pão, e do sangue, por 

meio do vinho. Como bem cita Orígenes,  

 

Y así, finalmente, les ofrece la dulzura de su madurez, hasta que los lleve al 

lagar donde se derrama la sangre de la uva, la sangre de la Nueva Alianza, 

para ser bebida el día de la fiesta en la planta superior, donde está preparada 

una gran mesa. (2007, p. 191) 

 

Esse vinho repartido entre o Esposo e a Esposa na bodega dos vinhos é a nova aliança 

que Jesus/Deus faz com a alma/Teresa. É a junção de toda a divindade de Jesus/Deus na 

materialidade que a Eucaristia pode dar à Teresa. O ato da Eucaristia transforma em corpo o 

que Teresa sempre buscava dentro e fora de sua alma, como ela explica: 

 

Mas deixemos isto, que vem aqui muito bem e é muito ao pé da letra. Não 

digo que seja comparação, pois nunca são tão cabais, mas verdade, pois há 

diferença entre o vivo e o pintado, nem mais nem menos. Porque, se for 

imagem, nessa visão, é imagem viva. Não homem morto, mas Cristo vivo. 

E faz entender que é homem e Deus, não como estava no sepulcro, mas 

como saiu dele depois de ressuscitado. E vem às vezes com tão grande 

majestade que não há de que é o próprio Senhor. Especialmente tendo 

acabado de comungar, pois já sabemos que está ali, pois no-lo diz a fé. 

Apresenta-se tão senhor daquela pousada que parece totalmente aniquilada a 

alma: vê-se consumir em Cristo.  

Ó Jesus meu, quem poderia explicar a majestade com que vos mostrais! E 

quão Senhor de todo o mundo e dos céus e de outros mil mundos de um 

sem-número de mundos e céus que Vós tivésseis criado, entende a alma, 

pela majestade com que vos apresentais, porque para Vós não é nada ser 

Senhor. (SANTA TERESA, 2010, p. 255, grifo nosso) 

 

A comunhão da humanidade e da divindade de Jesus/Deus se faz na eucaristia 

teresiana. Teresa aqui é clássica, ao lembrar-se da Eucaristia, mas é também ousada, 

colocando esse ritual como um ato de comunhão direto entre as duas naturezas de Jesus/Deus 

com a alma/Teresa/Esposa. Teresa de Jesus, em momento algum, vai contra o que a Igreja 

passava para os fiéis. Ao contrário, ela absorve as doutrinas e os conhecimentos sagrados e 

converte tudo isso em um intenso amor que não separa mais as duas naturezas de Jesus/Deus. 
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2.3.6 “Esposa”  

 

Toda a trajetória que a alma precisou percorrer até chegar à condição de Esposa, 

Teresa descreveu no ritual amoroso do capítulo quarto. A imagem que surgiu desse ritual foi a 

de uma fase nova, ao lado do Amado. A alma precisou pedir insistentemente o beijo da boca 

do Amado (capítulo I e III), passar por toda falsa paz do mundo (capítulo II), para poder 

aproveitar do amor doce, humano e divino de Jesus/Deus, como citou Teresa: “regalada de 

quien tan bien lo sabe y puede hacer” (SANTA TERESA,1979, p. 350).  

Nesse momento em que a alma já está como Esposa, ela e seu Esposo estão tão unidos 

que “nos queramos tanto que nos saquemos los ojos” (SANTA TERESA, 1979, p. 351).  E 

mais: “Si no estoy junto a Vos, ¿qué valgo? Si me desvio um poquito de Vuestra Majestad, 

¿adónde voy a parar? […] ¿qué mayor le quiero yo en esta vida que estar junto a Vos […]?” 

(SANTA TERESA, 1979, p. 351). Todos esses exemplos só nos comprovam que o desejo de 

Teresa sempre foi o de estar unida com seu Amado, em sua forma humana, com Jesus, e em 

sua forma divina, com Deus.  

Diferentemente do que os místicos pensavam em relação ao matrimônio, chamado 

sempre de espiritual, Teresa também sempre desejou estar ao lado de seu Amado em sua 

totalidade, homem e Deus. E isso não é tornar o amor da Esposa de Meditaciones em algo 

mundano, indigno dentro da religião. O que Teresa de Jesus faz em Meditaciones sobre los 

Cantares é, sim, dizer por outro estilo sobre o amor místico que ela teve com Deus. Ela não 

vai contra nenhum dogma, ou teoria mística. Pelo contrário, o que passamos até aqui foi que 

Teresa de Jesus apoiou-se nas imagens bíblicas, nas parábolas, no poema salomônico e na 

Teologia quanto às duas naturezas de Cristo. Todos esses símbolos religiosos entram pelo 

filtro de experiência teresiano e se tornam símbolos novos. O símbolo da Esposa Teresa 

transformou-se no estágio máximo que a alma pode chegar e que pode sentir na matéria, no 

corpo, seu Amado, graça à descida desse pelo amor e pela fé da alma.  

Outra possibilidade de interpretação, sobre esse novo símbolo de Esposa, podemos 

comparar com o símbolo dado pela Teologia clássica. Enquanto esta delega o título de 

“Esposa” apenas para a Igreja (segundo o pensamento do Orígenes), Teresa de Jesus 

transporta esse título de forma individual, em que o receptor, aqui a alma/Teresa, do amor de 

Jesus/Deus seja diretamente beneficiado, sem intermediários. Embora haja essa diferença, 

Teresa não exclui a possibilidade de a Igreja ser a Esposa “mística” de Jesus/Deus, pois a 

Igreja, segundo Orígenes, é alicerçada pelas almas fiéis ao amor de Deus.  
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Juntando o que há de igual com que há de diferente entre o pensamento teresiano e o 

teológico, podemos chegar à consideração de que, por meio da literatura, Teresa de Jesus 

complementou a titulação de Esposa, em que a alma pode, sim, buscar em sua solitude o 

caminho para encontrar o amor de Jesus/Deus. Portanto, para Teresa, alma (Igreja e Teresa) e 

Esposa estão juntas em corpo e espírito com Jesus/Deus, uma vez que, em ausência, 

Jesus/Deus ama sua Igreja e suas almas, mas, em presença, representada pela Eucaristia, ama 

cada alma em corpo e espírito. 

Segundo Pedrosa-Pádua (2011), “Teresa diz desatinos para que o leitor se atine sobre a 

realidade que tenta comunicar!” (p. 34). E a realidade que Teresa tentou comunicar em 

Meditaciones foi a possibilidade e o sucesso de a alma ser a Esposa de Jesus/Deus, a mesma 

Esposa que recebe os deleites de seu Amado, pois 

 

Suas experiências místicas conheceram um alcance transcendental tão 

profundo e amplo que por diversas vezes a arrancaram do chão, no qual 

insistimos nos afirmar. O fascínio exercido por esse Deus, que atrai a 

humanidade para junto de si, fez Teresa experimentar a liberdade que nos 

afasta de tudo quanto é passageiro e provisório, próprio da vida terrena. 

Experimentou a proximidade e a ação de Deus Vivo, de um Deus conosco. 

Descobriu a Deus como fonte de plenitude, como Deus-Pai-Mãe, como 

alguém muito próximo, como Deus Amor infinito que “só Deus basta”, e de 

que não se pode contestar com menos que Deus. (MILAK, apud CAMPOS; 

PÁDUA, 2011, p. 83) 

  

O mais alto grau dessa plenitude em Meditaciones sobre los Cantares é, portanto, a 

união do Esposo com a Esposa. Mas esse amor não termina em si, gera “frutos” e dá 

“sombra”, como veremos a seguir. 

 

2.3.7 “Fruto” 

  

Depois que Esposo e Esposa se “junten juntos” (SANTA TERESA, 1979, p. 349), 

como é possível aproveitar dos frutos do Amado, “Sostenedme con flores y acompañadme 

con manzanas” (SANTA TERESA, 1979, p. 358)? No patamar de Esposa, Teresa/alma 

entende que “aquí pide hacer grandes obras en servicio de nuestro Señor y del prójimo” 

(SANTA TERESA, 1979, p. 359). As grandes obras “en servicio de nuestro Señor” 

poderíamos considerar que o Esposo revelou à alma/Esposa como a necessidade de perdurar 

esse amor por meio dos frutos, pois: 
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[…] cuando las obras activas salen de esta raíz [o amor], son admirables y 

olorosísimas flores; porque proceden de este árbol de amor de Dios y por 

solo El, sin ningún interese propio, y entiéndese el olor de estas flores para 

aprovechar a muchos; y es olor que dura, no pasa presto, sino que hace gran 

operación. (SANTA TERESA, 1979, p. 359) 

 

Por toda trajetória da alma até seu Amado, esta tinha apenas um caminho, a de 

encontrá-lo. Nesse momento em que ela O encontra, tornando-se Esposa perfeita, o Amado 

pede que ela faça o movimento inverso, ou melhor, pede que ela expanda esse caminho para 

outros, apresentando esse amor grandioso entre a Esposa e o Esposo. E assim Teresa fez, 

escrevendo suas meditações.  

Como já foi dito, é pela experiência do amor humano que descrevemos o divino. 

Portanto, também podemos considerar que esses “frutos”, em uma primeira simbologia, é o 

caminho inverso, não mais como amor de homem e mulher, Esposo e Esposa, mas também 

como um amor fraternal.   

Recordamos também que o amor de Deus não termina em si, mas alcança sua Esposa e 

a sustenta com as flores e os frutos da árvore do Amado. Segundo Santa Teresa, depois de 

muito tempo de dedicação à oração e ao amor de Deus, é possível aproveitar “[del] árbol de 

tan hirviente amor”: 

 

Digo que estas flores y obras salidas y producidas de árbol de tan hirviente 

amor, dura su olor mucho más, y aprovecha más un alma de éstas con sus 

palabras y obras, que mucho que las hagan con el polvo nuestra sensualidad 

y con algún interés propio. 

De éstas produce la fruta; éstas son las manzanas que dice luego la Esposa: 

«Acompañadme de manzanas». (SANTA TERESA, 1979, p. 361) 

 

“Manzana”, ou “fruto”, que antes era símbolo de pecado, em Meditaciones Teresa 

transforma em símbolo divino, pois é o fruto da árvore do amor de Deus, árvore que dá 

sombra à Esposa: “Sentéme a la sombra […]  y su fruto es dulce a mi garganta” (SANTA 

TERESA, 1979, p. 351). Mais uma vez, Teresa recria um símbolo e dessa vez de forma 

ousada, pois o símbolo do “fruto”, da “manzana”, só é comentado e aprofundado em 

Meditaciones sobre los Cantares, como afirma Sciadini (2009): “As duas imagens, árvore e 

frutos, são recordados por Teresa unicamente comentando as passagens respectivas do 

Cântico dos Cânticos” (p. 634). 
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2.3.8 “Sombra” 

 

Estar debaixo da sombra dessa árvore de tão ardente amor, para Teresa, é estar 

amparada por Deus, assim como Davi descreve no salmo 91: “Você que habita ao amparo do 

Altíssimo,/ e vive à sombra do Onipotente”. É a mesma interpretação que Scidiani (2009) faz 

ao citar “macieira”: “o simbolismo mais forte que ela toma da macieira do Cântico dos 

Cânticos [...] [é o de] repouso místico, sob a sombra do Espírito, na presença gozosa do 

Amado” (p. 624). Embora essa sombra seja mística, o Amado permanece presente.  

Dessa forma, a maçã/o fruto e a sombra também podem ser símbolos do corpo, da 

materialidade de Jesus/Deus ao lado de sua Esposa, assim como a sombra do Altíssimo 

desceu sobre Maria para fazer do Verbo, carne, como está em Lucas, 1:35: “ [...] e a força do 

Altíssimo a cobrirá com sua sombra”. De toda forma, a sombra é também uma presença, um 

amparo para a Esposa, cansada de tanto caminhar ao encontro do Amado: 

 

Y ¡cuán bien hacen de fiar de Su Majestad, que ansí como lo han deseado lo 

cumplen! […] [A Esposa] se siente estar toda engolfada y amparada con una 

sombra […] de donde vienen influencias […] y rocío tan deleitoso, que bien 

con razón quitan el cansancio que le han dado las cosas del mundo. Una 

manera de descanso siente allí […]. (SANTA TERESA, 1979, p. 352) 

 

2.4 O amor uno de Jesus/Deus 

 

O que vimos por todos os símbolos apresentados neste capítulo foi que eles já existem 

e são amplamente usados pelos místicos, ao retratarem sobre o amor místico entre a alma e 

Deus. Mas o que Teresa faz é dar sentido novo a esses símbolos, sendo esses originais à 

literatura teresiana. Vimos que muito desses símbolos teresianos tem mais de um significado, 

ora concordando, ora discordando da tradição mística.  

O que os símbolos usados por Teresa de Jesus em Meditaciones fazem é transformar o 

matrimônio entre o Esposo e a Esposa algo “material”. Para ela “[o matrimonio espiritual não 

é] solamente una imagen, sino la expresión real de su vida que ha llegado a la unión 

transformante de Dios.” (SORLI, 1993, p. 103).  

Teresa de Jesus, diante das palavras de O Cântico dos Cânticos dissolve o conflito 

alma/corpo que tanto lhe afligia. Não há mais duas pessoas, como antes Teresa apontou, mas 

agora Jesus/Deus está em uma pessoa, o amado Esposo, que se funde com a Esposa/Teresa e 

se tornam uma só carne e um só espírito.  
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Segundo Sorli (1993), “el simbolismo del matrimonio entre Dios y el alma proviene 

del Cantar de los Cantares” (p. 103). Isso é mais que concreto para Teresa, contudo, ao ouvir 

as palavras do poema bíblico, considerou aplicá-las em outro estilo, em um simbolismo de 

união transformante em Deus, cuja alma torna-se a amada Esposa.  

Por fim, segundo a própria santa: “mi intento fue […] daros a entender cómo podéis 

regalarlo [el amor], cuando oyereis algunas palabras de los Cánticos, y pensar, […] los 

grandes misterios que hay en ellas […]” (SANTA TERESA, 1979, p. 361). Teresa desejava 

que todos tivessem o mesmo deleite e amor que ela teve, aproveitando cada momento 

espiritual e material com Deus, isto é, estar junto de Jesus/Deus em sua humanidade e sua 

divindade. Em Meditaciones sobre los Cantares, Teresa quis passar uma nova maneira de 

dirigir-se a Ele, como a Esposa dirigia-se ao Esposo em O Cântico dos Cânticos. Enfim, ver e 

sentir o amor de Deus de uma maneira distinta, com mais profundidade, pois “não está a coisa 

em pensar muito, mas em amar muito” (SANTA TERESA, 1978, p. 686).  

O amor teresiano não está livre do desejo físico, nem do desejo espiritual. O conceito 

do amor de Deus por Teresa é amar as duas naturezas de Cristo e ser junto com Ele carne e 

espírito, Esposo e Esposa. Sabemos que este pensamento está além do que há na tradição 

religiosa, mas o que não podemos negar é que Teresa de Jesus sempre será uma santa 

apaixonada e que foi por meio das letras, das lidas em suas leituras às ouvidas nos sermões e 

durante suas confissões, que ela encontrou um terreno fértil para meditar e relatar seu eterno 

amor por Jesus/Deus.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

CAPÍTULO 3: OS ANTECENDENTES DE TERESA: ORÍGENES E LUIS DE LEÓN 

 

Como bem sabemos, a história de O Cânticos dos Cânticos sempre causou interesse. 

Segundo Scliar (apud CAVALCANTI, 2005), “Dos textos que compõem o Antigo 

Testamento poucos são tão fascinantes – e enigmáticos – quanto o Cântico dos Cânticos” (p. 

11). Este livro, ou poema bíblico, tem uma composição de oito poemas que retratam o amor 

entre Esposo e Esposa
43

. Segundo a explicação introdutória contida na Bíblia Sagrada, a 

datação e forma final de O Cântico dos Cânticos passa entre os séculos V e IV a.C. e a 

tradição teológica atribui sua autoria ao rei Salomão
44

.  

De acordo com Cavalcanti
45

 (2005), O Cântico dos Cânticos passou por várias 

interpretações, das literais às alegóricas:  

 

Entre os judeus, registram-se 134 comentários ao Cântico dos Cânticos entre 

os séculos XI e XV e mais de quinhentos a partir do século XVI. Na 

literatura cristã, mais particularmente a católica, o comentário ao Cântico 

chegou a constituir-se num verdadeiro subgênero da exegese bíblica.  

(CAVALCANTI, 2005, p. 47) 

 

Sendo O Cântico dos Cânticos tão difundido e comentado durante séculos, caberá aqui 

um recorte sobre os comentários de dois teóricos do poema bíblico: Orígenes, precedente a 

Teresa de Jesus, e Luis de León, contemporâneo de Teresa de Jesus. O primeiro escreve 

Comentário sobre O Cântico dos Cânticos e o segundo escreve Declaração sobre O Cântico 

dos Cânticos. Enquanto Orígenes alegoriza o amor da Esposa e do Esposo, Luis de León, 

segundo ele mesmo, apresenta uma tradução literária do poema bíblico.  

Apesar dos distintos caminhos desses teólogos, um alegoriza e o outro traduz, 

apresentaremos algumas semelhanças quanto aos comentários que eles dão ao Cântico dos 

Cânticos. A partir disso, procuraremos se há ou não elementos de interpretação de Orígenes 

                                                 
43

 Como expõe a Bíblica Sagrada editada pela Paulus (2012). Além desses elementos, o poema 

também tem como subtítulo, “O mistério do amor”. 

 
44

 A este tema, se é ou não de autoria de Salomão, não nos aprofundaremos. Para melhor leitura de tal 

tema, cf.: CAVALCANTI, Geraldo H. O Cântico dos Cânticos: um Ensaio de Interpretação através de 

Suas Traduções. São Paulo: Edusp, 2005. 

 
45

 Aqui apoiar-nos-emos aos estudos de Cavalcanti (2005), uma vez que ele apresenta, de forma clara e 

didática, a história da interpretação do livro bíblico.    
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em Teresa, assim como se há ou não elementos de interpretação de Luís de León em Teresa 

de Jesus.  

 

3.1 A interpretação de Orígenes sobre O Cântico dos Cânticos 

 

Antes de expormos o pensamento de Orígenes sobre O Cântico dos Cânticos, é válido 

explanarmos brevemente sobre sua vida. Segundo Boehner e Gilson (1995), a “grande 

maioria das informações sobre a vida de Orígenes nos vêm de Eusébio, que lhe dedicou a 

quase totalidade do sexto livro da História Eclesiástica.” (p. 48).  

O ano de nascimento de Orígenes data de 185 d.C. e sua origem vem de Alexandria, 

no Egito. Seu pai cristão, Leônidas, desde cedo deu a Orígenes uma educação baseada nos 

estudos dos textos bíblicos. Por causa da fé cristã, o pai de Orígenes foi preso, condenado e 

executado (por volta de 201 e 202). Tal fato influenciou muito as ideias e os caminhos que 

Orígenes decidiu seguir: com 17 anos, começou a lecionar na escola catequética de 

Alexandria, inicialmente para ajudar a família após a morte de seu pai, mas, devido a sua 

fama de dedicação, logo o bispo Demétrio o nomeou diretor da escola. Tal fama se deve a seu 

tipo de conduta quanto aos ensinamentos contidos na Bíblia: “Sua conduta irrepreensível e 

literalmente concorde às exigências de Evangelho – chegou mesmo a castrar-se num 

imprudente acesso de zelo – granjeou-lhe a estima de gentios e cristãos” (BOEHNER; 

GILSON, 1995, p. 48). 

Em 205, frequentou a escola filosófica de Amônio Sacas e que, segundo Orígenes, 

ajudara-o a conhecer com mais profundidade a filosofia grega. A partir disso, fundou a escola 

neoplatônica, tendo como discípulo Plotino, e iniciou seus escritos – “passou a dedicar-se 

exclusivamente à teologia” (BOEHNER; GILSON, 1995, p. 48). Todo o seu prestígio como 

teólogo e filósofo foi considerado para muitos na época. 

Contudo, Orígenes também teve dificuldades em seu caminho teologal. Durante uma 

viagem à Palestina, recebeu o título de sacerdote por meio de dois amigos bispos, Alexandre 

de Jerusalém e Teoctisto de Cesareia. Contudo, ao voltar para Alexandria, teve esse título 

anulado por Demétrio, “alegando não ser permitido a um eunuco ordernar-se sacerdote” 

(BOEHNER; GILSON, 1995, p. 49). Mesmo com a anulação de seu título, Orígenes voltou à 

Palestina, fundou uma biblioteca e manteve-se concentrado em seus escritos. E foi durante 

uma perseguição cristã que Orígenes teve o mesmo destino que seu pai. Preso e torturado, 

morreu por volta de 253, aos 70 anos de idade. 
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 Durante sua vida, Orígenes deixou uma vasta literatura teológica, “segundo Epifânio 

[...] nada menos de 6000 obras [...] segundo São Jerônimo, teriam sido pelo menos 660” 

(BOEHNER; GILSON, 1995, p. 48). Mas muito se perdeu:  

 

De lo que se ha salvado, una buena parte nos ha llegado por la traducción 

latina de Rufino, Jerónimo y otros. Puesto que Orígenes fue sobre todo un 

intérprete del texto sagrado y por eso la mayor parte de sus escritos fue de 

carácter exegético […]. (Introducción, apud ORÍGENES, 2007, p. 10)  
 

Uma das interpretações do filósofo mais difundidas foi Comentario al Cantar de los 

Cantares. A interpretação de Orígenes ficou conhecida graças à tradução, para o latim, de São 

Jerônimo. Tradução esta amplamente difundida entre os místicos cristãos, inspirando-os a 

descrever sobre o amor de Deus.  

Reconhecido como o primeiro “exegeta cristão do poema” (CAVALCANTI, 2005, p. 

51), Orígenes escreveu Comentario al Cantar de los Cantares, a princípio, numa estrutura de 

dez volumes, contento todos seus comentários, de cada verso do poema bíblico. Contudo, 

apenas quatro livros restaram, dentre eles duas homilias traduzidas para o latim por São 

Jerônimo (CAVALCANTI, 2005, p. 51), que “consideraba el Comentario al Cantar como la 

obra maestra de Orígenes: observando que, si bien con sus otras obras Orígenes superó a 

todos los demás, con el Comentario al Cantar, se superó a si mismo” (Introducción, apud 

ORÍGENES, 2007, p. 19).  

A estrutura da obra Comentario al Cantar de los Cantares é a seguinte: contém cinco 

partes, dividindo-se em prólogo e livros, primeiro [Ct 1, 2-4], segundo [Ct 1, 5-14], terceiro 

[Ct 1, 15 – 2, 9] e quarto [Ct 2, 10b-13a], que estão subdividos em capítulos, cada qual 

atentando-se a alguns versos do poema bíblico, que Orígenes explicita no início do livro, bem 

como nos capítulos contidos nesses livros – organizados entre colchetes, mostrados acima. 

Como dissemos anteriormente, Comentario al Cantar de los Cantares foi uma obra completa, 

mas apenas quatro livros restaram e que hoje são os publicados pela editoras.   

Cabe aqui seguirmos um caminho que nos ajudará a entender o que Orígenes quis 

passar em Comentario al Cantar de los Cantares. Orígenes comenta sobre O Cântico dos 

Cânticos de acordo com o que ele entende sobre o desejo que a Esposa tem pelo Esposo, 

sobre o amor entre o Esposo e a Esposa, e sobre o conceito de Esposo e Esposa no poema 

bíblico. E, durante sua interpretação, Orígenes se valerá dos versos de O Cântico dos 

Cânticos, bem como de toda a Bíblia, a fim de provar todos os sentimentos descritos nos 

versos salomônicos.  
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Logo no início de seus comentários, Orígenes afirma que:  

 

Este epitalamio, es decir, canto de bodas [O Cântico dos Cânticos] tengo 

para mí que Salomón lo escribió a modo de drama y lo cantó como si fuera 

el de una novia que va a casarse y está inflamada de amor celeste por su 

esposo, que es el Verbo de Dios. (2007, p. 31) 

 

Ao ver que a noiva está “inflamada de amor”, Orígenes dá o alerta às pessoas que 

interpretam esse amor como algo estritamente físico, o que acaba por levar a interpretação de 

O Cântico dos Cânticos para “un amor llamado carnal” (ORÍGENES, 2007, p. 40). Por isso, 

Orígenes aconselha que O Cântico dos Cânticos seja lido apenas por aqueles que estão 

maduros tanto em seu interior (entendido como “alma”) quanto em seu exterior (entendido 

como “corpo”). O que Orígenes quer dizer é que para ler O Cântico é necessário estar livre de 

todo e qualquer pensamento mundano, para não cair em tentações carnais, pois os termos 

usados ao longo do poema salomônico podem ser interpretados de acordo com os sentimentos 

e pensamentos carnais, levando o leitor à interpretação errada. 

 

[...] es necesario saber que, de la misma manera que la edad pueril no se 

siente movida al amor pasible, así tampoco se admite a la comprensión de 

las palabras del Cantar a la párvula e infantil edad del hombre interior […]. 

En cambio, si se acerca alguien que sólo es hombre según la carne, para este 

tal lo escrito producirá una situación de peligro muy crítica. La razón es 

porque, al no saber escuchar con pureza y castos oídos las expresiones del 

amor, hará que toda acción de oír se desvíe del hombre interior al hombre 

exterior y carnal, del espíritu se volverá hacia la carne, nutrirá en sí mismo 

concupiscencias carnales y parecerá que la Escritura divina es para él 

ocasión de dejarse mover e incitar al deseo carnal. Por eso yo advierto y 

aconsejo a todo el que aún no está libre de las molestias de la carne y de la 

sangre, ni ha renunciado a los afectos de la naturaleza material, que se 

abstenga por completo de leer este libro y cuanto se dirá sobre él. 

(ORÍGENES, 2007, p. 32-33) 

 

Além da intepretação errônea que alguns dão em relação às palavras de O Cântico dos 

Cânticos, Orígenes também alerta quanto ao sentido de “desejo”. Esse termo, para ele, é 

considerado um sentimento estritamente carnal, a não ser que seja o desejo da Esposa ter o 

amor do Amado, pois “el alma es movida por el amor y deseo celestes cuando, examinadas a 

fondo la belleza y la gloria del Verbo de Dios, se enamora de su aspecto y recibe de él como 

una saeta y una herida de amor” (ORÍGENES, 2007, p. 40).  

Aproveitando seu conhecimento sobre a filosofia grega, Orígenes faz uma diferença 

entre “desejo” e “amor”. O uso de “amor”, para Orígenes, é apenas no que diz respeito ao 

amor dado a Deus, pois, caso a alma caia em um amor que não seja o de Deus, ela estará 
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tendo a mesma atitude de um homem que ama mais sua amante que sua própria Esposa (2007, 

p. 46). O desejo aqui é visto como “eros” e o amor como “ágape”:  

 

[…] tengo para mí que la divina Escritura, queriendo evitar a los lectores 

cualquier motivo de tropiezo a causa del término amor, en atención a los más 

débiles, lo que entre los sabios del mundo se denomina deseo (eros) lo 

llama, con vocablo más decoroso, amor (ágape), como, por ejemplo, 

cuando dijo de Isaac: Y tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y la amó. 

[…] Sin embargo, el sentido de este vocablo [amor] aparece más claramente 

cambiado al referirse a Amnón, el que se enamoró de su hermana Tamar. 

Efectivamente, está escrito: Y después de esto sucedió que, teniendo 

Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, llamada Tamar, la amó 

Amnón, hijo de David. Puso ‹‹amó›› en lugar de ‹‹se enamoró››. [...] Así 

pues, hallarás que, en estos y en otros muchos pasajes, la divina Escritura 

rehúye el vocablo deseo y pone amor en su lugar. […] Por los demás, en 

este mismo libro que tenemos entre manos [O Cântico dos Cânticos] está 

clarísimo que el vocablo deseo se ha sustituido por el de amor […]. 

(ORÍGENES, 2007, p. 41-43, grifo nosso).  

 

 Uma vez esclarecida essa confusão entre o desejo e o amor em O Cântico dos 

Cânticos, Orígenes também separa o que ele entende sobre o “amor”. Por todo Comentario al 

Cantar de los Cantares, Orígenes enfatiza que o amor contido em O Cântico é espiritual. Um 

amor celeste que a Esposa sente por seu amado: “debemos saber que ese amor [...] cuando 

está en alguien, no ama nada terrenal, nada material, nada corruptible, y por eso va contra su 

naturaleza el amar algo corruptible, ya que él mismo es fuente de incorrupción” (ORÍGENES, 

2007, p. 42).  

Esse amor incorruptível, para Orígenes, é o próprio Deus, ou melhor, é Jesus Cristo. 

Amar a Deus é, também, amar seu Filho Cristo, pois ele é a forma encarnada do amor e da 

piedade que Deus teve de sua criatura: 

 

Por esta razón se dice que ante todo y sobre todo es caro y grato a Dios el 

que uno amó el Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y todas 

sus fuerzas. Y como quiera que Dios es amor, y el Hijo, que procede de 

Dios, también es amor, está exigiendo en nosotros algo que se le asemeje, 

de modo que por medio de este amor que hay en Cristo Jesús, que es amor, 

nos unamos a Él con una especie de parentesco por el amor, en el sentido de 

aquel que, ya unido, le decía: ¿Quién nos separará del amor manifestó en 

Cristo Jesús, Señor nuestro? (ORÍGENES, 2007, p. 40-41, grifo nosso) 

 

Dessa forma, se Cristo é incorruptível e também é amor em forma de Verbo, a Esposa 

deve ter por ele um amor puro de qualquer sinal de amor material. Orígenes enfatiza que o 

amor que a noiva sente pelo “Verbo de Dios” (2007, p. 31) é um “amor celeste”, livre do 

sentimento carnal. Para Orígenes, portanto, o conceito de amor é apenas espiritual. 
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Disso, Orígenes aproveita para fazer muitas intepretações, dentre elas duas: 1. uma 

interpretação histórica, como ele mesmo classifica, uma vez que o poema se dá em forma de 

drama, utilizando elementos da época de Salomão para explicar o amor entre os noivos; 2. 

uma interpretação espiritual, ou seja, “más interior”, em que ele defende a Esposa como sendo 

a Igreja católica e o Esposo como Cristo, “el Verbo de Dios”, além também de “un alma cuya 

única voluntad sea la de unirse estrechamente con el Verbo de Dios” (ORÍGENES, 2007, p. 

75): 

 

Ésta [o comentário de Orígenes] será la forma del  libro entero, y a ella iremos 

adaptando, en la medida de nuestras fuerzas, la exposición histórica. En 

cambio, la interpretación espiritual, también conforme a lo que señalamos en 

el prólogo, se ajustará a la relación de la Iglesia con Cristo, bajo la 

denominación de esposa y esposo, y a la unión del alma con el Verbo de 

Dios [...] al alma pura y perfecta. (ORÍGENES, 2007, p. 73-76)  
 

Segundo Cavalcanti (2005, p. 51), Orígenes, ao comentar sobre O Cântico dos 

Cânticos, alegoriza a relação entre a alma e Deus, cujo sentimento desta relação é um amor 

espiritual, não passando para o material. Para Orígenes, essa alma tem que ser perfeita, pois, 

para receber os beijos do amado, a alma tem que estar “pura y perfecta” para “captar la pura y 

sólida doctrina del Verbo mismo de Dios” (ORÍGENES, 2007, p. 76).  

Além disso, a teologia que Orígenes também defende é a de que a Esposa de 

Jesus/Deus é a Igreja. Essa interpretação é uma das mais aceitas e mais difundidas no 

cristianismo, como Orígenes explica:  

 

No vayas a pensar que yo hablo de esposa o de Iglesia a partir de la venida 

del Salvador en la carne, sino desde el comienzo del género humano y desde 

la misma creación del mundo; […] cuando el mismo Apóstol [Paulo] dice: 

Así como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 

santificándola en el baño del agua […]. Pero no cabe duda de que amó 

[Cristo] a la [Iglesia] que existía. (ORÍGENES, 2007, p. 170-171) 

 

Para Orígenes, Cristo amou a Igreja antes mesmo de sua existência, honrou-a com seu 

corpo e sangue para libertar os filhos da união dos pecados da terra. É a Igreja que suplica 

ardentemente a presença de seu Amado, ao ponto de rogar a Deus Pai pela volta do Amado: 

“Y porque ve a su amor demorarse y que ella no puede conseguir lo que desea, recurre a la 

oración y suplica a Dios, sabiendo que él es el padre de su esposo.” (ORÍGENES, 2007, p. 

73). Sendo assim, quem recebe o amor de Deus em todo Cântico dos Cânticos é a Igreja, mas 

nunca uma pessoa física que terá contatos físicos com Deus, uma vez que: 
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[é a] Iglesia la que está ansiosa de unirse a Cristo; y advierte que la Iglesia es 

la congregación de todos los santos. Pues bien, que esta Iglesia sea como 

único personaje que representa a todos y que habla diciendo: tengo todo, 

estoy repleta de regalos, que recibí con motivo de los esponsales y como 

dote antes de la boda.  (ORÍGENES, 2007, p. 74, grifo nosso) 

  

A alegoria do amor entre Esposa/alma/Igreja e Deus (Jesus/Deus) influenciou as ideias 

e os pensamentos místicos cristãos, pois “introduz um matiz psicológico que influenciará toda 

interpretação posterior do Cântico” (CAVALCANTI, 2005, p. 51). De acordo com 

Cavalcanti: 

 

Para ele, há duas espécies de amor: aquele da carne, que deriva de Satã, e 

aquele do espírito, que tem sua origem em Deus. O amor é energia do 

Espírito Santo, que transfigura os sentidos do homem e a eles permite, com 

“olfato espiritual”, perceber o esposo que vem unir-se à sua alma. (2005, p. 

51) 

 

Sendo, para Orígenes, a Igreja como única Esposa de Cristo, ele aproveita-se das 

imagens de O Cântico dos Cânticos para dizer o que a Igreja pede ao amado. Por exemplo, 

quando a Esposa pede os beijos, Orígenes defende que essa súplica refere-se aos 

ensinamentos que a Igreja clama para que Cristo passe a ela: 

 

Pues bien, que esta Iglesia sea como único personaje que representa a todos 

y que habla diciendo: […] Padre de mi esposo, […] te conjuro a que tengas 

compasión de mi amor y al final me lo envíes [Cristo] […] en persona y me 

bese con los besos de su boca, es decir, infundada en mi boca las palabras de 

su boca y yo le oiga hablar a él personalmente y le vea enseñar. Éstos son, 

realmente los besos que Cristo ofreció a la Iglesia cuando en su venida, 

presente en la carne, le anunció palabras de fe, de amor y de paz, según 

había prometido y había dicho Isaías cuando fue enviado por delante a la 

esposa: no un embajador ni un ángel, sino el Señor mismo nos salvará.  

(ORÍGENES, 2007, p. 74, grifo nosso) 

 

Orígenes também declara que a imagem de “peitos”, “son tus pechos mejores que el 

vino” (ORÍGENES, 2007, p. 77), usados pela esposa significa a sabedoria e da ciência de 

Cristo. Segundo Orígenes, a esposa pede os peitos do amado porque é aí que está o coração 

divino: “interpretamos los pechos como la parte principal del corazón, de modo que lo dicho 

parece significar: Tu corazón y tu mente, esposo mío, es decir, los pensamientos que hay 

dentro de ti y la gracia de la doctrina” (ORÍGENES, 2007, p. 79).  

Agora é desejo da Esposa que essa sabedoria e ciência sejam passadas diretamente 

pelo amado, ou seja, por Cristo. Nesse sentido, Orígenes compara o “vinho”, que está no 
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verso “son tus pechos mejores que el vino”, com as doutrinas, que antes eram passadas pelos 

profetas:  

 

Por vino, en cambio, debemos entender los pensamientos y las doctrinas que 

la esposa, antes de la venida del esposo, solía recibir por medio de la ley y de 

los profetas. Pero ahora, al considerar esta doctrina que mana del pecho del 

esposo, se queda estupefacta de admiración, pues la ve incomparablemente 

superior a la otra que, antes de la venida del esposo, la había alegrado como 

vino espiritual que le servían los santos padres y los profetas, los cuales 

también plantaron esta clase de viña, como Noé, el primero, e Isaías en un 

fértil recuesto, y las cultivaron. (ORÍGENES, 2007, p. 80) 

   

Apesar de ser eleita como a Esposa amada de Cristo, a Igreja sofria por ser “morena y 

hermosa” (ORÍGENES, 2007, p. 109). Muito se fala de a Esposa em O Cântico dos Cânticos 

apresentar-se como morena, mas, de acordo com Cavalcanti (2005), para a cultura da época, 

ser negro/moreno era estar relacionado com o mal, com o pecado (p. 261). Ainda segundo 

Cavalcanti (2005), se para Orígenes a Esposa de Cristo é a Igreja, ele interpreta o termo 

“morena” como uma resposta da Igreja à Sinagoga, “que se considera superior a sua origem 

mosaica: Sou negra, sim, por minha origem humilde, mas sou bela por minha penitência e 

minha fé.” (CAVALCANTI, 2005, p. 261).  

Relacionando isso ao que vimos da experiência de vida que Orígenes teve com, 

primeiro, a morte de seu pai por ser cristão, e, depois, com sua própria perseguição, vemos 

que sua interpretação é condizente ao que a Esposa, como Sulamita e Igreja cristã, possa ter 

sentido pelos que se julgavam superiores a sua ascendência, ou seja, a miscigenação de povos, 

proveniente da evangelização feita pelos discípulos de Cristo. Mesmo nessa condição, seu 

amado não se esquece de sua origem humilde e de suas súplicas de fé.  

Todavia, não é apenas com os beijos e peitos do amado que a Igreja terá a segurança e 

a paz que Cristo promete. Orígenes interpreta a passagem “Sostenedme com perfumes, 

apoyadme en los manzanos” como sendo uma forma de Cristo manter a Igreja firme e que ela 

produza frutos bons: 

 

El manzano […] es de todos conocidos: todos saben, no sólo que produce 

fruto, sino que produce un fruto muy oloroso y dulcísimo. De ahí que a todos 

los hombres se les llame también árboles: buenos o malos, fructíferos o 

infructíferos, como dice el Señor en el Evangelio: O hacéis al árbol bueno, y 

su fruto será bueno; o hacéis al árbol malo y su fruto será malo; y: Todo 

árbol que no hace buen fruto se corta y se echa al fuego. […] Por eso aquí la 

esposa, esto es, la Iglesia de Cristo, pide que la mantengan firme y que le 

apoyen justamente sobre un árbol: un manzano que produce frutos buenos; y 

con toda cuenta y razón, pues, en efecto, la Iglesia se sustenta y se apoya 
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sobre aquellos que fructifican y crecen en buenas obras. (ORÍGENES, 2007, 

p. 221) 

 

 Esses bons frutos, segundo Orígenes, devemos entender como as pessoas, ou “almas” 

que constituem a Igreja, “que diariamente se van renovando a imagen que las creó” 

(ORÍGENES, 2007, p. 222). Mas também podemos entender que o fruto que sustenta a Igreja 

é a própria relação entre esta e Cristo: “Y no te sorprendas de que, sino siempre el mismo, se 

le llame [Cristo] también manzano, árbol de la vida y de otras diversas maneras”  

(ORÍGENES, 2007, p. 222). Dessa forma, a união entre a Igreja e Cristo gera frutos bons aqui 

na Terra: os santos, os profetas e as almas humildes, sustentadas pela ciência, pela sabedoria e 

pelo amor divino entre a Esposa e o Esposo.  

O que Orígenes pretendeu passar com seu Comentario al Cantar de los Cantares foi 

que, primeiramente, os leitores de O Cânticos dos Cânticos devem estar suficientemente 

maduros em suas duas partes, ou seja, seu corpo e sua alma devem estar livres de qualquer 

pensamento ou sentimento carnal, caso contrário, é muito difícil o indivíduo conseguir fazer a 

interpretação espiritual que Orígenes sugere. Em segundo lugar, e acreditamos ser o núcleo 

dos comentários de Orígenes, é classificar a Esposa como a Igreja católica, uma vez que ela 

nasceu, cresceu e edificou-se por meio do Verbo de Deus.  

É a Igreja a única que tem direito de desejar e amar diretamente Cristo, uma vez que 

ela não precisa mais das intermediações de santos, anjos, profetas e evangelistas para ter os 

beijos (as doutrinas) e os peitos (a sabedoria e a ciência) de seu amado. E, por último, as 

almas, que, para Orígenes, em um primeiro momento, também poderiam ser consideradas a 

própria Esposa de Cristo. Ao interpretar “apoyadme en los manzanos”, o filósofo de 

Alexandria posiciona a alma como sendo os frutos da união da verdadeira Esposa, que é a 

Igreja com Cristo.    

Apesar de Orígenes considerar duas interpretações, a histórica e a espiritual, é nessa 

última que ele se apoia por todo Comentario al Cantar de los Cantares. E essa interpretação 

espiritual, como expomos acima, é a que mais influenciou os teólogos, filósofos e místicos 

cristãos. Para Orígenes, foi uma forma de considerar a legitimidade da Igreja como esposa e 

detentora do conhecimento cristão, única que pode passar as doutrinas que o Verbo de Deus 

colocou entre os homens, pois ela é a “alma” pura e perfeita.  

Contudo, não há somente esta interpretação acerca de O Cântico dos Cânticos, como 

vimos por todo nosso trabalho. Uma segunda interpretação que podemos nos apoiar é a de 

Luis de León, catedrático da Universidade de Salamanca. Desse, veremos as semelhanças e 
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diferenças que há em Orígenes e, desses, apoiar-nos-emos para diferenciá-los e compará-los 

aos comentários de Teresa de Jesus. 

 

 3.2 A interpretação de Luis de León sobre O Cântico dos Cânticos 

  

Assim como fizemos com Orígenes, cabe aqui descrevermos um pouco sobre a vida de 

Luis de León.  

Luis de León nasceu em Belmonte (Cuenca), em 1527. Filho de Lope de León, 

advogado, e Inés de Varela, era o mais velho de cinco irmãos. Por seu pai ser advogado e ter 

um cargo na corte espanhola, Luis, quando criança, mudou-se com a família para Madrid, 

Valladolid e Granada. Aos 14 anos, Luis de León iniciou seus estudos em Salamanca, onde 

morou com seu tio, Francisco de León, catedrático de Direito na universidade.  

Aos 17 anos, Luis de León entrou em um convento agostiniano e lá, além da 

influência de Salamanca e de sua universidade, decidiu seguir a vida religiosa. A partir disso, 

Luis de León segue pelas vias acadêmicas. Primeiramente, formou-se em Artes, com ênfase 

em Gramática Latina, Filosofia e Ciências Naturais. Depois seguiu para a Licenciatura em 

Teologia e estudou Escrituras Sagradas na Universidade de Alcalá, formando-se em 1560.  

Em 1561, obteve a cátedra de Santo Tomás, elevando seu status para catedrático da 

Universidade de Salamanca. Tal mérito criou inimizades, principalmente com os 

dominicanos, causando uma denúncia contra Luis de León à Santa Inquisição, com o motivo 

de o frei ter feito uma tradução literal e “herege” de O Cântico dos Cânticos, além de 

afirmarem que León distorcia seus ensinamentos religiosos aos alunos da universidade. 

Segundo Lera, “la polarización en la Facultad de Teología entre agustinos y dominicos, 

opositando por las distintas cátedras generaba en ocasiones conflictos y rencillas personales. 

Es el mundanal ruido que constituye el entorno vital de fray Luis.”46 

Por causa da denúncia de traduções do latim para o espanhol de alguns textos da 

Sagrada Escritura, Luis de León foi condenado em 1572. Ficou preso por quatro anos. Em 

1576, após a prisão, voltou a lecionar na Universidade de Salamanca, e, no dia em que 

retornou, pronunciou estas palavras: “Como dizíamos ontem...”. Foi professor até 1591, 

quando morreu aos 64 anos. 

                                                 
46

 Cf.: LERA, J.S.J. El autor: apunte biográficos. In.: BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE 

CERVANTES. Disponível em: << http://www.cervantesvirtual.com/portales/fray_luis_de_leon/ 

autor_apunte/>>. Acesso em: 14 set. 2014. 
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Além de professor, frei Luis de León foi tradutor e escritor, cujas obras vão de versos 

a prosas. É considerado um dos grandes nomes do Século de Ouro espanhol, juntamente com 

Juan de la Cruz e Teresa de Jesus. Inclusive Luis de León foi professor de Juan de la Cruz 

durante a licenciatura deste.  

Luis de León, assim como Juan de la Cruz e Teresa de Jesus, também é um dos 

grandes representantes da poesia mística. Luis de León estaria vinculado à característica 

doutrinal da mística. Como vimos no início deste trabalho, esse tipo de mística está mais 

vinculado à exposição intelectual do homem, uma vez que a mística experimental requer 

vivência nas elevações santas, como ocorreu com os Doutores da Igreja, Teresa de Jesus e 

Juan de la Cruz.  

Embora haja essa diferença de nomenclatura, um não se opõe ao outro por sua 

excelência poética. Pelo contrário, se complementam, visto que os três eram conhecidos e 

contemporâneos. Luis de León era professor da Universidade de Salamanca e foi professor de 

Juan de la Cruz, e este, junto com Teresa, reformou a Ordem das e dos Carmelitas. Esses três 

clérigos e pensadores promoveram mudanças significativas na poesia mística, sejam de ordem 

educacional e cristã, sejam de ordem espiritual, levando o leitor o mais próximo da essência 

da divindade interna e externa. 

Mas, voltando a Luis de León como escritor de prosa, pela experiência e didática 

acerca dos ensinamentos que passava aos alunos sobre os textos sagrados, e a pedido de uma 

religiosa, Luis de León traduziu O Cântico dos Cânticos no literal, ou seja, como ele mesmo 

reconhece no “Prólogo”: 

 

[...] ocupar-me-ei apenas em expor com simplicidade a casca ou aspecto 

externo do texto, como se este Livro não contivesse outro segredo maior que 

o mostrado por aquelas palavras nuas e, aparentemente, ditas e respondidas 

entre Salomão e sua Esposa, ou seja, procurarei explicar apenas o seu 

significado literal e mostrar onde está a força da comparação e do galanteio; 

trabalho que, embora tenha menos méritos que o espiritual, nem por isso 

carece de grandes dificuldades [...] (LUIS DE LEÓN, 2013, P. 24) 

 

Como dissemos, a tradução desse poema bíblico ocorreu a pedido de uma religiosa. 

De acordo com García de la Concha (2004), “Isabel de Osorio, [...] deseaba poder desentrañar 

la trama literal y la base alegórica del Cantar de los Cantares, cuyo sentido espiritual conocía 

perfectamente, aborda el maestro en 1561-1562 la tarea de una versión del texto hebreo al 

romance castellano […].” (p. 169). Pois bem, Luis de León consente a tarefa e traduz o poema 

bíblico. Contudo, de acordo com García de la Concha (2004), um noviço, por curiosidade, 
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acaba por ler o manuscrito e, pelo encantamento que teve ao ler a tradução de León, logo 

distribuiu cópias e mais cópias, circulando essas pelos conventos.  

A construção da tradução, bem como algumas explicações doutrinárias acerca da 

história que tece O Cântico dos Cânticos, embora seja apenas uma exposição do texto 

traduzido do hebraico, contém um tratamento sóbrio, além de uma interpretação filológica 

bem elaborada: “un desarrollo que desborda con mucho la perspectiva de un destinatario 

personal único” (GARCÍA DE LA CONCHA, 2004, p. 169). Outro ponto que nos mostra que 

Luis de León pretendia, futuramente, editar e publicar sua tradução, era quanto à estrutura: 

prólogo e oito capítulos. Desses, Luis de León primeiramente faz a tradução literal dos versos 

de acordo com cada parte de O Cântico dos Cânticos, por exemplo, se há oito partes no 

poema bíblico, Luis de León cria oito capítulos para explicação das oito partes. Somente 

depois dessa exposição é que León passa explicar como ele fez a tradução: “explica com 

brevidade não cada palavra por si mesma, mas as passagens em que aparece alguma 

obscuridade textual, a fim de deixar claro seu sentido no tocante ao aspecto externo e à 

superfície” (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 26).  

Para entender se de fato a tradução de Luis de León pende apenas para o literal, García 

de la Concha (2004) analisa que: 

 

Fray Luis representa uma posición intermedia, que, en cierto modo, presagia 

la moderna más frecuente. En efecto, él considera el Cantar como alegoría 

sermonis de las nupcias de Salomón con la hija del rey de Egipto; pero 

piensa, al mismo tiempo, que dicha estructura literal puede sustentar –y a tal 

efecto la habría inspirado el Espíritu Santo– otra alegoría espiritual, la de las 

ya referidas nupcias de amor de Dios con los hombres de la Iglesia. (p. 178) 

 

Se é uma exposição e um comentário doutrinal que Luis de León faz, este, por sua vez, 

chama sua obra de Exposición y Explanación del Cantar de los Cantares, ou, nas palavras de 

García de la Concha (2004), “In Cantica Caticorum Explanatio” (p. 170). Disso, partimos 

para o que compreendemos sobre a obra de Luis de León. 

Como expusemos anteriormente, logo no “Prólogo”, frei Luis de León dá os motivos 

pelos quais ele se apoia em uma tradução e uma exposição doutrinária. Justifica que sua 

tradução se dá “palavra por palavra” (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 25) e, por meio dessa 

tradução, ele dá seu parecer doutrinal. Isso ele faz para não fugir do tema principal exposto 

em O Cântico dos Cânticos, o amor entre o pastor e uma pastora, ou entre Salomão e a 

Sulamita. Mas cabe aqui acrescentar outra interpretação de Luis de León sobre o que ele 

entende da amante e do amado no poema bíblico: 
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Entre as demais Escrituras divinas está a suavíssima canção composta por 

Salomão, rei e profeta, na qual, sob a forma de um enamorado colóquio entre 

um pastor e uma pastora, mais que em qualquer outra Escritura, Deus se 

mostra ferido de nossos amores, com todas aquelas paixões e sentimentos 

que este afeto costuma e pode provocar nos corações meigos e ternos [...]. 

(LUIS DE LEÓN, 2013, p. 22) 

 

Ora, em Exposición y Explanación del Cantar de los Cantares, Luis de León explicita 

que Deus também sofre de amores por nós. Sendo assim, ele considera como interlocutores 

desse amor não só os enamorados do poema, mas também Deus e nós, com nosso lado 

material e espiritual. E isso Luis de León justifica ao apresentar os sentimentos que um casal 

apaixonado mostra: alegria e tristeza, ciúmes e ternura, temor e esperança. Dessa forma, é 

possível pensarmos que Luis de León humaniza Deus para que este possa estar mais próximo 

de sua amada, que é a humanidade: 

 

Si el texto alcanza tal intensidad de erotismo es porque para probar cuál sea 

el amor divino hacia el hombre, no encuentra el Espíritu cosa mejor que 

ceñirse a la medida de los hombres y convertir la aventura amorosa de los 

más sublimes amadores en el cañamazo sobre el que, a la par, se teje la 

historia de la suya divina. (GARCÍA DE LA CONCHA, 2004, p. 176) 

  

Colocar a humanidade, ou melhor, o homem como objeto de estudo é característico 

em Luis de León, porque ele era, segundo García de la Concha (2004), um “humanista 

cristiano” (p. 169): 

 

La verdad es que muchas de las precisiones filológicas, la amplia 

documentación interpretativa aneja y, lo que resulta más decisivo, el criterio 

exegético del que arranca una construcción de lectura autónoma […], 

apuntan, más que una monja devota, al ámbito del humanismo renacentista 

cristiano del siglo XVI español. (GARCÍA DE LA CONCHA, 2004, p. 169) 

 

Isso acarreta, ainda segundo García de la Concha (2004), em uma revisão da 

Exposición y Explanación del Cantar de los Cantares. Devido ao sucesso que essa obra teve 

na época e o que ela trouxe para a vida de León (quatro anos de reclusão), o frei catedrático 

foi obrigado a colocar uma intepretação espiritual do poema bíblico em novas versões de seus 

escritos, acrescentando que a Esposa amada de Deus é, na realidade, a Igreja: 

 

Porque el éxito que acabo de aludir, obliga a fray Luis –un poco contra su 

voluntad– a completar la obra con una interpretación espiritual referida a la 

Iglesia –la tertia explanatio–, que se añade en la tercera edición, ya definida, 

de 1589. De este modo, las contenidas aplicaciones alegórico-espirituales al 
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alma incrustadas en el cuerpo básico de la Declaración literal de la versión 

romance, se convierten, en la primera versión de Explanatio, en un 

comentario yuxtapuesto, con entidad propia e independiente, al que, en un 

tercer paso, se une, en forma concéntrica, el desarrollo alegórico de la 

aplicación de la Iglesia. (GARCÍA DE LA CONCHA, 2004, p. 171) 

 

Posto isso, fica-nos claro que as edições apresentadas até hoje são, na realidade, uma 

adaptação do pensamento religioso que se queria fundar no século XVI, justamente no tempo 

em que a Igreja católica sofria fortes golpes, como, por exemplo, as ideias do Humanismo e a 

Reforma Protestante. Mas, como mesmo aconselha García de la Concha (2004), fiquemos 

com as interpretações tradicionais sobre o amor, que há em O Cântico dos Cânticos. 

Seguindo tais interpretações sobre a tradução e os comentários de Luis de León, o 

ponto principal está no amor, assim como há em muitas outras interpretações. O que nos ajuda 

a compreender sobre comentários de León é que, se compararmos aos comentários de 

Orígenes e Teresa de Jesus, está completo e acompanha o enredo de O Cântico dos Cânticos. 

Dessa maneira, vemos em Luis de León os muitos caminhos que há na história do poema 

bíblico por meio de sua organização dentro do livro: o primeiro capítulo traduz e analisa os 

versos47 (de 1 a 16) da parte primeira de O Cântico dos Cânticos; no segundo, os versos de 1 a 

17; no terceiro, os versos de 1 a 17; no quarto, os versos de 1 a 16; no quinto, os versos de 1 a 

18; no sexto, os versos de 1 a 13; no sétimo, os versos de 1 a 12, e, finalmente, no oitavo 

capítulo, os versos de 1 a 14. 

No primeiro capítulo, ele já encontra a dificuldade em suas traduções. Como Luis de 

León alega, não há como traduzir os tempos verbais do hebraico, isto é, passado e futuro não 

existem na língua hebraica. O que se pode ver é alguns elementos que lancem uma 

característica quanto ao momento da fala, ou do acontecimento no discurso. Outra questão 

linguística que León aponta é a ênfase que a língua hebraica dá ao repetir palavras, como, por 

exemplo, o próprio nome do poema O Cântico dos Cânticos: “É característico da língua 

hebraica repetir algumas palavras quando quer enfatizar algo para o bem ou para o mal” 

(LUIS DE LEÓN, 2013, p. 29). Isso enfatiza ainda mais o que Luis de León se propôs a fazer, 

que é traduzir palavra por palavra, nem um significado a mais, nem a menos. 

Contudo, isso não ocorre no literal, como percebemos ao longo da obra do frei 

agostiniano. Primeiramente porque ele dá uma ênfase maior ao amor, muitas vezes no amor 

humano, como ele concluiu que há em O Cântico dos Cânticos: “[...] nesta canção [O Cântico 

                                                 
47

 Aqui escolhemos a menção de “verso” pela tradição teológica tratar desse texto com um poema 

bíblico, embora também utilizemos “versículo”.  
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dos Cânticos] todos aqueles sentimentos que os amantes apaixonados costumam experimentar 

se mostram aqui tanto mais agudos e delicados quanto mais vivo e inflado é o amor divino do 

que o mundano.” (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 23). Esse amor mais “vivo e inflado” é sim um 

amor divino, mas também mundano. E por ser as duas coisas, Luis de León alerta para essa 

dubiedade que há nas palavras de O Cântico dos Cânticos: “a leitura deste Livro é difícil para 

todos e perigosa para os jovens e para todos aqueles que ainda não estão muito adiantados e 

firmes na virtude; porque em nenhum outro livro da Escritura se expõe a paixão do amor com 

mais força e sentido que neste.” (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 23). “Virtude” é o que Luis de 

León entende por diferenciar o que é paixão e o que é amor, embora ele mesmo diga que o 

poema bíblico expõe a “paixão do amor”.  

Outro dado que comprova que León inclina-se mais para a interpretação de caráter 

humanista é quando ele diz que as interpretações espirituais já foram feitas pelos grandes 

doutores da Igreja, e com grande importância. Por isso ele pretende mostrar uma visão mais 

simples, embora saibamos que também seja profunda: 

 

O que se sabe ao certo é que nestes Cânticos, expressando-se sob as figuras 

de Salomão e de sua esposa, a filha do rei do Egito, na forma de galanteios 

amorosos, o Espírito Santo expõe a Encarnação de Cristo e o entranhável 

amor que sempre teve por sua Igreja, junto com outros mistérios secretos e 

de grande importância. Deste sentido espiritual, não preciso tratar, já que 

sobre ele possuímos grandes livros escritos por pessoas muito santas e 

doutas, que, ricas do mesmo Espírito que falou neste Livro, entenderam 

grande parte de seu segredo e, da maneira como o entenderam, puseram-no 

em seus escritos, que estão repletos de espírito e deleite. Portanto, quanto 

a isso, não há o que dizer, seja porque já está dito, seja porque é coisa 

prolixa e que precisa de muito espaço. (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 23, 

grifo nosso) 

 

Por atrever-se a não seguir a interpretação de “pessoas santas e doutas”, Luis de León 

interpretou O Cântico dos Cânticos sob uma ótica mais humanista. Ideologia essa vinda da 

filosofia do Humanismo que “pretende conocer al hombre para sentirse más cerca de Dios” 

(MARAVALL, 1951, p. 474). E conhecer mais o homem para se sentir mais próximo de Deus 

era o que Luis de León pretendia, ao traduzir e interpretar O Cântico dos Cânticos, uma vez 

que: “no princípio, ele o criou [o homem] à sua imagem e semelhança, como um outro Deus, 

e por fim assumiu sua forma e costumes, tornando-se homem por natureza” (LUIS DE LEÓN, 

2013, p. 21). Afirmar que o homem é outro Deus só reitera o que está na própria Bíblia: “vós 

sois deuses” (Jo, 10:34). É o que García de la Concha (2004) também explica: 
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El hecho, en todo caso, está ahí: la atención de la Explanación romance se 

concentra, caso con exclusividad, en el plano de los amores humanos, en su 

dimensión psicofísica. Y parece mejor buscar la explicación donde el 

maestro salmantino la sitúa: cuanto más calemos en la captación de aquéllos, 

tanto más ahondaremos en la profundidad del amor divino hacia los 

hombres. (GARCÍA DE LA CONCHA, 2004, p. 180)  

 

O que Luis de León faz em Exposición y Explanación del Cantar de los Cantares é a 

versão de um amor que é humano, mas que está perfeitamente posto entre os textos sagrados, 

uma vez que “nenhuma coisa é mais própria de Deus do que o amor, nem para o amor existe 

coisa mais natural do que voltar-se para quem se ama nas condições e gênio daquele que é 

amado” (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 21). 

Ao traduzir as palavras de O Cântico dos Cânticos e usar suas imagens para interpretar 

o amor, Luis de León apresenta o curso natural do poema bíblico. De acordo com García de la 

Concha (2004), o frei propõe respeitar o poema, mas também potencializar o amor que é 

tratado, “sin trabas” (p. 180), revelando “la fuerza de la construcción poética del maestro” (p. 

180). Luis de León aproveita todos os símbolos que há no poema, do primeiro ao último 

verso, como os beijos suplicados, os deleites do vinho do amado, a bandeira do amor, a beleza 

dos amantes, o doce aroma do amado e a sombra da macieira que protege o amor do esposo e 

da esposa, para construir o caminho que a paixão do amor move os amantes.  

Luis de León não apresenta um amor idealizado, em que o papel da esposa cabe 

somente à Igreja; pelo contrário, o amor dos personagens principais de O Cântico dos 

Cânticos é vivido intensamente, como é mostrado nos versos do poema bíblico: 

 

[...] não é preciso pedir que a Esposa se envergonhe, pois olhar nesses 

achaques é de fraqueza devida à aflição; porque o amor grande e verdadeiro 

rompe com tudo e mostra-se tão razoável e tão conforme à compreensão de 

quem ama, que não lhe permite imaginar que a alguém possa parecer outra 

coisa. Por isso diz: Beije-me com beijos de sua boca; e, atendendo à índole 

original, é como se dissesse em nossa língua: Beije-me com alguns beijos. E 

com isso dá-se a entender o quanto deseja a presença do Esposo e o quanto a 

aprecia, porque, para recuperar-se de seu desmaio e desânimo, que é tão 

grande, não pede beijos sem conta, mas alguns beijos. (LUIS DE LEÓN, 

2013, p. 34) 

 

Pelo fato de levar para outros caminhos a interpretação do amor em O Cântico dos 

Cânticos, Luis de León nos mostra que esse poema é uma alusão a todo o caminho percorrido 

em um relacionamento amoroso, de seus sentimentos a sua evolução, do desencontro entre os 

amantes até o encontro desses e a união total de seus corpos e seus corações. Talvez seja por 

isso que Luis de León é tão importante na história da interpretação de O Cântico dos 
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Cânticos, pois ele apresentou um amor humano sem desvencilhar-se do divino, uma vez que, 

como exposto anteriormente, o amor não se desvencilha de Deus e, principalmente, de seu 

Filho, que se fez Verbo para ensinar a amar uns aos outros de coração puro (Pd, 1:22) e como 

ele nos amou (Jo, 13:34). 

O que Luis de León quis passar em Exposición y Explanación del Cantar de los 

Cantares foi uma visão além da teologia, embora ele esteja inserido no meio teologal. Por sua 

formação e sua experiência na academia literária, por seus poemas místicos e seu desejo de 

aproximar o humano com o divino, ele colocou um sentido literário em O Cântico dos 

Cânticos, transformando-o em um romance crítico. 

Disso, podemos refletir sobre as seguintes questões: até que ponto a interpretação de 

Orígenes e Luis de León, apresentadas até aqui, assemelham-se ou diferenciam-se? Qual a 

importância de cada um? E qual sua importância para a história das interpretações de O 

Cântico dos Cânticos, que já duram séculos e nunca se esgotam em si?  

Apresentar essas questões e refleti-las nos ajudará, mais à frente, a entender em quem 

Teresa de Jesus apoiou-se e de quem ela distanciou-se. 

 

3.3 Orígenes e Luis de León: visões semelhantes e distintas sobre O Cântico dos Cânticos 

 

Ao longo do que apresentamos sobre as interpretações de Orígenes e Luis de León, foi 

possível observarmos que eles tinham muitas semelhanças, mas também muitas (e infinitas) 

diferenças. Aqui nos atentaremos a apenas algumas, mais no que se refere à construção de 

cada interpretação. 

Comecemos pelas semelhanças, pois é sempre mais amigável iniciar pelo caminho 

menos turvo e tortuoso. Lembramo-nos da imagem de um rio que, ora passa por regiões 

calmas e límpidas, harmonizando-se ao local, ora passa por regiões agitadas, como uma queda 

d’água.  

No que diz respeito ao tema do amor em O Cântico dos Cânticos, aos seus 

personagens principais (Salomão e Sulamita) e ao autor, ambos são unânimes. A tradição 

sempre colocou o amor como tema principal, os personagens como o Esposo e a Esposa e o 

autor, ora questionado, ora afirmado, como sendo Salomão, como explica Cavalcanti (2005): 

 

Para os que defendem essa tese [de Salomão ser autor de O Cântico dos 

Cânticos], há no poema evidências internas que apóiam tal atribuição, a 

começar pelo próprio título onde está dito que se trata do mais belo Cântico 

de Salomão (1:1). Salomão é mencionado explicitamente em várias partes do 
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poema (1:1,5; 3:7,9,11: 8:11,12) e, para muitos, identificado como o amante 

ou o “esposo” da Sulamita. [...] Os adeptos à autoria salomônica apóiam-se, 

ainda, no fato de que o caráter “sapiencial” do Cântico se coaduna com o 

restante da produção literária do monarca, a quem se atribui, igualmente [...], 

a autoria de Provérbios, Eclesiastes e Sabedoria. (CAVALCANTI, 2005, p. 

23) 

 

Sendo ou não da autoria de Salomão, não nos diz respeito neste momento, uma vez 

que nosso objetivo é chegarmos ao conceito do amor entendido por Orígenes e Luis de León. 

O que nos importa aqui é que ambos aceitam e concordam com a tradição teológica, pelo 

menos no que apresentamos anteriormente. 

Já partindo para o modo de leitura de O Cântico dos Cânticos, Orígenes e Luis de 

León também concordam que é preciso usufruir da leitura do poema salomônico em um 

momento da vida que, dizem, o indivíduo esteja mais maduro, uma vez que os termos eros e 

ágape têm que estar em harmonia, não havendo confusão no “homem de dentro” e no 

“homem de fora”. Enquanto Orígenes usa dessa nomenclatura para definir a maturidade, Luis 

de León usa a “virtude” como caminho para um bom usufruto das palavras sagradas. Além 

disso, Luis de León e Orígenes também usaram da mesma tradução de O Cântico dos 

Cânticos: a Vulgata de São Jerônimo. Isso em partes, visto que, como explicou Luis de León 

e como defendeu García de la Concha (2004), o frei espanhol usou, como primeira fonte, uma 

versão do poema bíblico na língua hebraica. A partir daqui já começamos a perceber as 

diferenças entre o teólogo de Alexandria e o catedrático de Salamanca. 

Uma delas, que podemos citar, é quanto ao uso de palavras seletas ou de versos 

completos para dar sentido ao poema bíblico. Orígenes e Luis de León dão importância aos 

versos, mas percebemos que Orígenes emprega de maneira mais específica as alegorias nas 

palavras de O Cântico dos Cânticos. Citamos, como exemplo, a palavra “pechos”: 

 

En las divinas Escrituras hallamos que la parte principal del corazón recibe 

diversos nombres, y que estos nombres suelen estar adaptados según los 

motivos y las materias de que se trata. Efectivamente, a veces se dice 

corazón, como en: Bienaventurados los limpios de corazón, y con el corazón 

se crece para la justicia. Indudablemente, si la ocasión es un banquete, se le 

llamará seno o pecho, según la consideración y el orden de los comensales: 

así Juan refiere en su Evangelio que un discípulo al que Jesús amaba se 

recostaba sobre el seno de éste, o sobre su pecho: el mismo a quien Simón 

Pedro hizo una seña y dijo: Pregúntale de quién está hablando. Entonces él, 

recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es?. En este 

pasaje se dice evidentemente que Juan reposó sobre la parte principal del 

corazón de Jesús y sobre los sentidos profundos de su doctrina, que allí 

indagaba y escudriñaba a fondo los tesoros de la sabiduría e de la ciencia que 

se esconden en Cristo Jesús. (ORÍGENES, 2007, p. 78) 



94 

 

Dissemos anteriormente que Orígenes defende a simbologia de “sabiduría y ciencia” 

para “pechos”, pois, dependendo de cada contexto, é criado um novo significado para tal 

palavra. Então, para Orígenes os peitos buscados pela Esposa em O Cântico dos Cânticos 

seriam a sabedoria e a ciência que a Igreja buscava em Cristo. Vemos que Orígenes 

apropriou-se de uma palavra, de um verso para criar toda uma alegoria.  

Todavia, o que o ocorre com Luis de León é também uma restrição ao significado da 

palavra, mas ele o amplia para o próprio poema bíblico, como, por exemplo: 

 

Porque teus amores são melhores que o vinho. A Esposa dá a razão de seu 

desejo, que é o grande bem e contentamento que se encontra nos amores de 

seu Esposo e a grande força que eles possuem para inflamar-lhe a alma e 

arrancá-la de si, como faria o vinho mais fino e forte. E isto convém a 

propósito de seu desânimo, cujo remédio costuma ser o vinho. Poderíamos 

imaginar que suas companheiras lhe ofereciam e ela o recusa e responde: “O 

melhor e verdadeiro vinho para minha recuperação será ver meu Esposo”. 

(LUIS DE LÉON, 2013, p. 34) 

 

Ao citar que os “amores” do Esposo são melhores que “o vinho”, para Luis de León, a 

Esposa quer passar que o remédio para o momento pelo qual ela passa, que é o desejo da 

presença de seu amado e a distância que há entre os amantes, são os amores, e não o vinho.  

Talvez essa sutil diferença que há entre Orígenes e Luis de León possa ocorrer com a 

escolha de Léon no tipo de intepretação. Enquanto este se valeu, como ele mesmo cita, de 

uma interpretação mais literal, aquele se valeu de uma interpretação mais espiritual, pois, 

segundo Orígenes, o amor de O Cântico dos Cânticos é espiritual. No entanto, percebemos 

que as diferenças se estendem nas interpretações.  

Embora León tenha usado a Vulgata em outras edições, seu intuito foi o de apoiar-se 

nas palavras hebraicas. Como cita García de la Concha (2004), o uso da Vulgata fez-se 

necessária por motivos de obrigatoriedade, uma vez que Luis de León, primeiramente, foi 

acusado de ter feito uma tradução herege, e, segundo, de estar contra a tradução de São 

Jerônimo. Como bem explicou Luis de León, em seu “Prólogo”, como já havia muitas versões 

de pessoas “santas e doutas”, o que ele pretendia fazer era apenas uma versão literal do poema 

bíblico, acompanhada de algumas explicações, a pedido de uma colega religiosa. Ora, apesar 

desse pedido amistoso, a religiosa provavelmente sabia do tema tratado em O Cântico dos 

Cânticos por conta, justamente, das interpretações teológicas tradicionais. Contudo, Luis de 

León aproveitou essa chance, como crítico literário que foi (GARCÍA DE LA CONCHA, 

2004, p.180), para interpretar o amor de Deus.  
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Pois bem, acreditamos que essa seja a diferença mais significativa entre Luis de León 

e Orígenes: o amor de Deus. E mais: o destinatário desse amor, além da forma como Deus e o 

destinatário se comunicam. E essa diferença é explicada por García de la Concha (2004): 

 

Este principio teológico de encarnación le guiará [a Luis de León] no sólo en 

el estrato de las ideas y comparaciones sino en el del espesor mismo de la 

lengua. La alegoría sermonis de las nupcias de Salomón con la hija del rey 

de Egipto sustenta la alegoría espiritual de las nupcias del amor de Dios con 

los hombres de la Iglesia. Orígenes conducía la doble interpretación, literal y 

espiritual, por dos vías que de continuo se interfieren aunque en conjunto 

sean diversas. Fray Luis avanza un paso más al mantener una cuidadosa 

distinción de planos en la lectura. No rebajará por ello la versión literal en 

aras de que resalte la significación espiritual que comporta: piensa él que 

cuanto más al rojo vivo se muestre el fuego del eros tanto más podrá 

apreciar quien lo lea con ojos limpios el alcance del ágape divino. (GARCÍA 

DE LA CONCHA, 2004, p. 204) 

 

O pensamento de Orígenes não deixou de influenciar Luis de León, mas este procurou 

apresentar de forma mais clara e acessível o que O Cântico dos Cânticos tratava. E mais, Luis 

de León concordava com a alegoria de a Esposa ser a Igreja católica, mesmo que ele, durante 

sua interpretação, tenha optado por outro caminho. Como disse García de la Concha acima, 

frei León teve o cuidado de apresentar as muitas interpretações que há em O Cântico dos 

Cânticos, mas de forma necessária e consciente para que o professor de Salamanca pudesse 

dar seu parecer.  

Aliás, a interpretação de Luis de León pode ter sido mais literal, mas, como 

apresentamos anteriormente, ela não deixou de ser poética e importante para as interpretações 

posteriores. Um pouco distinto do que Orígenes propôs, uma vez que esse deu duas 

intepretações, a histórica e a espiritual, mas valeu-se muito mais da última. Isso se deve ao 

fato de Orígenes apresentar um amor puramente espiritual, em que a Igreja era a única com 

permissão para amar e deleitar-se no amor e nos peitos do amado, no caso, Cristo. 

Poderíamos pensar que essa afirmação se deu por um motivo histórico, uma vez que, 

na época de Orígenes, o cristianismo ainda era considerado uma religião de gentios e que, 

muitas vezes, esses eram perseguidos pela fé em Cristo. Mas também não podemos deixar 

escapar a ideia de Orígenes insistir na interpretação fidedigna de todas as doutrinas das 

Escrituras Sagradas, a ponto de castrar-se para não cair nos pecados carnais. Essa importância 

extrema de Orígenes, de alguma forma, pode ter feito sua interpretação passar apenas pelo 

crivo de que a Esposa era a Igreja e que ela se sustentava pelas almas dos homens, fiéis a ela e 

aos ensinamentos de Cristo. 
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Não estamos indo contra a intepretação de Orígenes, pelo contrário o valor de sua 

interpretação espiritual foi tamanha a ponto de inspirar durante séculos, e até hoje, muitos 

teólogos, inclusive Luis de León. O que não podemos deixar de considerar é a importância 

também da interpretação de León. Este tenta aproximar o homem de Deus, usando exemplos 

da Bíblia (o Verbo que se fez carne, o amor que é Deus e está em Deus, o homem ser a 

imagem e a semelhança de Deus), mas de modo mais independente, segundo sua visão do 

Humanismo, afinal, era necessário o homem conhecer-se mais para estar mais próximo de seu 

Criador. 

Assim como ocorreu com Orígenes, León também foi influenciado pelo momento 

histórico. Também quis aproximar a figura de Deus em um momento em que o Pai era 

excessivamente temido, e não amado. Essa necessidade de torná-Lo mais próximo, mais 

“humano”, só foi possível por meio do Verbo que se fez carne (Jo, 1:14). Como cita Pedrosa-

Pádua (2011): 

 

Olhar para Jesus, enamorar-se dele, considerá-lo em sua humanidade, 

contemplar a Jesus nos evangelhos, exprimir os próprios desejos e 

necessidades, confrontar a vida cotidiana com a sua vida, interiorizar a 

oração que ele ensinou, não se separar do Mestre... (p. 41) 

 

Uma vez que Cristo é Verbo e Amor de Deus, por que não pode o homem, ou melhor, 

a humanidade, de acordo com a interpretação de Luis de León, sentir-se esposa de Cristo? Se 

a Igreja, nas interpretações de Orígenes, não quer ter mais intermediários entre ela e o Esposo, 

por que não é possível aceitar o mesmo quando a alma deseja o amor direto de Deus? O que 

Luis de León apresenta é um amor muito mais humano, mas que caminha para uma 

divinização. Bem distinto do que ocorre com Orígenes, fazendo um caminho contrário, isto é, 

divinizando o que poderia ser considerado humano.  

O mesmo vemos na relação do destinatário do amor de Deus, bem como sua relação 

com a Esposa. O que Luis de León tenta passar em suas explicações é a humanidade como 

destinatária do amor, pois, como dissemos anteriormente, ela é a imagem e semelhança de 

Deus. Disso León apoia-se nas palavras de João, no primeiro capítulo de seu Evangelho, 

explicando que Deus é Amor e que o Amor desceu até nós em forma de Verbo. A relação que 

a humanidade, ou, na alegoria de León, a Esposa “humana” pode ter, se nos apoiarmos ao que 

o apóstolo João explana em seus escritos, é válida. Assim como é válida a ideia de que 

Orígenes defende a Igreja ser a Esposa de Cristo e dessa relação ser única e exclusiva, 

apoiando-se ao que o apóstolo Paulo diz em Efésios (5:25-27): “[...] como Cristo amou a 
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Igreja e se entregou por ela; assim ele a purificou com o banho de água e a santificou pela 

Palavra, para apresentar a si mesmo uma Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga [...], mas 

imaculada e santa”.    

São oposições que, no fim, se complementam, pois:  

 

El Cantar es ciertamente celebración de amor nupcial en su plenitud, pero 

también afirmación de todos los valores referenciales. En este sentido, el 

amor humano perfecto, en el que la corporeidad y el eros son ya lenguaje de 

comunión, sin perder su carga concreta y personal, llega por su naturaleza a  

decir que el misterio del amor tiende al infinito y expresa la realidad 

trascendente y divina […] El cuerpo es siempre, y más en el Cantar, un gran 

instrumento de comunicación espiritual. Lo es no de forma alegórica, por 

medio de la búsqueda exasperada de metáforas morales o místicas, sino de 

forma auténticamente simbólica, para la que cada dimensión concreta 

adquiere significados posteriores de vida, de ternura, de amor, de diálogo (G. 

Ravasi). (RAVASI, apud ALEIXANDRE, 2010, p. 10-11) 

 

Pelas palavras de Aleixandre (2010) entendemos que Orígenes e Luis de León, mais 

uma vez, se complementam em ideias e interpretações. De fato, há muitas semelhanças e 

diferenças, mas ambos colaboram para influenciar a mobilidade de intepretação daqueles que 

buscavam alguma verdade em O Cântico dos Cânticos: 

 

Aceptar esta ‹‹movilidad›› de lenguajes y esta pluralidad de nombres a la 

hora de invocar a Dios y relacionarnos con él supone una gran liberación: 

por una parte nos sitúa en continuidad con la audacia de los profetas, que se 

dirigen a él de un ‹‹imaginario›› variadísimo y sorprendente, y, por otra, nos 

permite acceder al Cantar de los Cantares con una mirada diferente y 

asomarnos a su ‹‹jardín›› sin que nos lo impidan las tapias que a lo largo de 

los siglos se han ido levantando en torno a él. (ALEIXANDRE, 2010, p. 6) 

 

Até aqui nosso intuito foi apresentar semelhanças e diferenças entre as visões de 

Orígenes e Luis de León. Contudo, não pretendemos defender quem está mais ou menos 

correto em sua interpretação, mesmo porque devemos aceitar, como já dito, a mobilidade das 

distintas interpretações sobre O Cântico dos Cânticos. Uma não exclui a outra, uma 

reconstrói-se a partir da outra.  

E toda essa malha de interpretações chega até Teresa de Jesus, que não teve a mesma 

oportunidade de possuir em suas mãos o poema bíblico, mas sim por intermédio de seus 

confessores, de seus sermões e de alguns fragmentos contidos em suas leituras. Então o que 

Orígenes e Luis de León pode ter influenciado Teresa, ou melhor, é possível percebermos 

elementos de Orígenes e Luis de León em Teresa?  
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Se sim ou se não, partimos para os próximos tópicos, a fim de solucionarmos tal 

questão. 

 

3.4 Orígenes em Teresa de Jesus 

 

Com a apresentação da intepretação de Orígenes sobre o conceito do amor que há em 

O Cântico dos Cânticos, podemos ver que Teresa de Jesus também recebeu influência de 

Orígenes quanto ao amor espiritual entre a alma e Cristo, posto que, como explica Orígenes: 

 

[...] el alma es movida por el amor y deseo celestes cuando, examinadas a 

fondo la belleza y la gloria del Verbo de Dios,  enamora de su aspecto y 

recibe de Él como una saeta y una herida de amor. Este Verbo es, 

efectivamente, la imagen y el esplendor de Dios invisible, primogénito de 

toda la creación en quien han sido creadas todas las cosas del cielo y en la 

tierra, las visibles y las invisibles. (2007, p. 40, grifo nosso) 

 

Interessante Orígenes tratar de “una saeta y una herida de amor”, que ele explica mais 

a fundo no oitavo capítulo de Comentario al Cantar de los Cantares, pois é exatamente as 

palavras que Teresa de Jesus usa para descrever o êxtase da flecha angelical que penetra em 

seu peito: 

 

[...] via um anjo junto de mim do lado esquerdo em forma corporal [...]. Via 

em suas mãos um dardo de ouro grande e no final da ponta me parecia haver 

um pouco de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração e 

chegava às entranhas. Ao tirá-lo me parecia que as levava consigo e me 

deixava toda abrasada de grande amor de Deus. (SANTA TERESA, 

2010, p. 267-268, grifo nosso) 

 

 E Teresa ainda aproveita a mesma imagem em Meditaciones sobre los Cantares: 

 

Paréceme el amor una saeta que envía la voluntad, que, si va con toda la 

fuerza que ella tiene, libre de todas las cosas de la tierra, empleada en solo 

Dios, muy de verdad deve de herir a Su Majestad; de suerte que, metida en el 

mesmo Dios, que es amor, torna de allí con grandísimas ganancias […]. 

(SANTA TERESA, 1979, p. 355, grifo nosso) 
 

De fato, Teresa de Jesus vive o que Orígenes descreve, e, das palavras dele, nos 

apoiamos no que Teresa vive, que é estar ferida de amor vivo: 

 

Si hay alguien que alguna vez se abrasó en este fiel amor del Verbo de Dios; 

si hay alguien que, como dice el profeta, ha recibido la dulce herida de su 
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saeta escogida; si hay alguien que ha sido traspasado por el dardo amoroso 

de su ciencia, hasta el punto de suspirar día y noche por Él, de no poder 

pronunciar ni querer oír otra cosa, de no saber ni gustar, pensar, desear o 

esperar más que a Él: esta alma con toda razón dice: Estoy herida de amor, y 

la herida la recibí de aquel de quien dice Isaías: Y me puso como saeta 

escogida, y me guardó en su aljaba. Es conveniente que Dios golpee a las 

almas con tales heridas, que las traspase con tales saetas y dardos, y que las 

llague con tales heridas salutíferas, para que también ella, puesto que Dios es 

amor, puedan decir: Porque estoy herida de amor. (ORÍGENES, 2007, p. 

223-224) 

 

E, de fato, existiu alguém posterior a Orígenes que foi traspassado pelo dardo 

abrasador do amor de Deus: Teresa de Jesus. E essa tentou explicar os gozos e os deleites de 

aproveitar essa presença tão próxima de Jesus/Deus, além de “que todo aprovecha para 

animar y admirar un alma que con ardiente deseo ama a el Señor” (SANTA TERESA, 1979, 

P. 336). Para Teresa, não há problema em desejar o amor de Cristo, dado que Orígenes 

explica que não há diferença amar ou desejar Jesus/Deus: “No hay, por tanto, diferencia en 

decir que se ama o que se desea a Dios, y no creo que se pueda culpar a nadie que llame deseo 

a Dios, lo mismo que Juan le llamó amor.” (ORÍGENES, 2007, p. 47). Dessa forma, para 

ambos, desejo e amor são harmônicos nos sentimentos da Esposa em O Cântico dos Cânticos.   

Há ainda outra influência de Orígenes em Teresa. Assim como o filósofo e teólogo de 

Alexandria buscou entender o amor de Deus nas palavras salomônicas, Teresa buscou 

explicar, por meio de Meditaciones sobre los Cantares, o que entendia em O Cântico dos 

Cânticos, uma vez que “hemos de sacar miedos y dar sentidos al poco sentido del amor de 

Dios que se tiene” (SANTA TERESA, 1979, p. 334). E isso foi possível 

 

[...] al propio impulso haya comenzado ya a distinguir lo oscuro, a 

desenredar lo intricado, a desvelar lo implícito y a explicar con apropiadas 

fórmulas de interpretación las parábolas, los enigmas y las sentencias de los 

sabios, crea que entonces es cuando recibe ya los besos de su propio esposo, 

esto es, el Verbo de Dios. (ORÍGENES, 2007, p. 76) 

 

Usamos das palavras de Orígenes porque essa foi a intenção de Teresa ao explicar o 

conceito do amor de Deus que ela tinha e sentia, sem intermédio de confessores, de letrados 

ou de qualquer classe que a impedisse usufruir desse amor inteiro, pois: 

 

Cuando el Señor quiere darlo a entender, Su Majestad lo hace sin travajo 

nuestro. A mujeres digo esto. Y a los hombres, que no han de sustentar con 

sus letras la verdad, que a los que el Señor tiene para declarárnoslas a 

nosotras, ya se entiende que lo han de travajar, y lo que en ello ganan. 

(SANTA TERESA, 1979, P. 334) 
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 Deste ponto de vista teresiano, já é possível percebermos alguns elementos de Orígenes que 

já não estão, ou que não comportam no pensamento de Teresa de Jesus. 

Em Meditaciones sobre los Cantares, a Doutora carmelita descreve e sente o amor de 

Jesus/Deus como desejo de se unir a Ele de corpo e alma, no sentido, também, de ter as duas 

naturezas de Jesus/Deus. Esse fato desperta sua vontade de dar novo sentido ao amor que tem 

por seu Amado, em toda sua humanidade e toda sua divindade. Não é o que vemos em 

Orígenes, pois ele trata do amor como algo apenas espiritual e, também, como “una 

interpretación más interior” (ORÍGENES, 2007, p. 74).  

O amor de Orígenes é um amor livre da carne. Já em Teresa, o amor é completo, em 

matéria e espírito de Jesus/Deus. A isso podemos, inclusive, apoiar-nos ao restante do trecho 

de São Paulo que Orígenes utilizou para tratar da Esposa de Cristo: “Ninguém odeia a sua 

carne; pelo contrário, a nutre e dela cuida, [...] porque somos membros do corpo dele.” (Ef, 

5:29). E sendo nós membros do corpo dele, para Teresa também devemos ser amor uno com 

Jesus/Deus, em sua materialidade e em sua espiritualidade. 

Além disso, Teresa de Jesus apontou o destinatário desse amor, não da maneira aceita 

pela Teologia clássica, que é a de Orígenes (a Esposa é a Igreja), e sim por suas visões e 

experiências, uma vez que buscou Deus dentro (em sua alma) e fora de si (ao seu lado). 

Teresa sofreu a influência de Orígenes sobre um amor existente entre alguém e Deus, entre a 

Igreja/alma e Deus, bem como os pensamentos místicos de São Bernardo, um dos que mais 

difundiram os pensamentos de Orígenes, além de suas próprias experiências. 

Contudo, diferentemente do que pensava Orígenes, Teresa desejava também o lado 

humano de Jesus/Deus, da mesma forma que ela O sentia em seus êxtases. O caminho que ela 

faz é contrário ao de Orígenes. Enquanto este sai da carne para a alma, tendo o deleitoso 

encontro com o amor de Deus, a santa carmelita sai da alma para o contato físico, tornando o 

Verbo, literalmente, em carne. Por isso que Teresa baseia suas meditações em O Cântico dos 

Cânticos, pois ela transforma alguns trechos do poema bíblico em trajetos, caminhos que a 

alma deve percorrer para ter o contato espiritual com Deus, por meio das orações que faz para 

conquistar a amizade do Esposo e, posteriormente, ter o contato material/espiritual com Deus, 

completo e consumido.  

O contato espiritual e físico com o amor de Deus leva a alma à condição de Esposa 

que goza da paz nos braços do Esposo, bebendo dos vinhos de sua bodega e descansando 

abaixo da macieira. Para Teresa de Jesus, a hipótese de haver outro tipo de interpretação 

surgiu, como já dissemos, quando ela percebeu a reação das pessoas “que antes huían de 

oírlas [as palavras de O Cântico dos Cânticos].” (JESÚS, 1979, p. 335). Se podemos ter outro 
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tipo de interpretação sobre o amor de Deus além da de Orígenes, Teresa pensa que, na 

materialidade dessa união, é possível ter as duas naturezas do Amado, totalmente humano e 

totalmente divino, afinal: “No tiene comparación – a mi parecer ni se puede merecer un regalo 

tan regalado de nuestro Señor, una unión tan unida” (SANTA TERESA, 1979, p. 350). E 

acrescenta: “¿qué mayor le quiero yo en esta vida que estar tan junto a Vos, que no haya 

división entre Vos y mí? (SANTA TERESA, 1979, p. 351).  

Teresa de Jesus não está sendo contra a Teologia clássica e aos pensamentos de 

Orígenes. O que ela faz é apenas dar um sentido novo, movido pelas suas experiências com o 

contato e com o amor de Jesus/Deus. Ela vai de encontro com os pensamentos de Orígenes no 

que diz respeito aos desejos e amores que a alma tem que ter com Deus. Mas, para Teresa, 

esse desejo pode ser expresso diretamente com Jesus/Deus. Ela aceita a ideia de Orígenes no 

que diz respeito à Esposa de Deus, mas também aproveita do que Orígenes diz sobre a alma: 

“el alma es movida por el amor y el deseo” (ORÍGENES, 2007, p. 40).  

E mais: Teresa apresenta duas características que Orígenes defende em Comentario al 

Cantar de los Cantares. A primeira é de que alma, para se dirigir ao Esposo, tem que estar 

bem instruída: “[...] el Verbo de Dios: éste es el esposo fiel y se llama marido del alma 

instruída, y de Él se dice esposa la misma de que se habla sobre todo en la Escritura que 

estamos manejando” (ORÍGENES, 2007, p. 41). Isso vemos explicitamente em Teresa, visto 

que, por toda sua biografia, ela buscava os livros, dos devotos aos de cavalaria, além também 

de buscar sempre a amizade e o contato com pessoas letradas, “como colaboradores y frailes 

carmelitas intelectuales.” (GARCÍA DE LA CONCHA, 1978, p. 30). Como Teresa nos 

comenta em seu Livro da vida: “um bom letrado nunca me enganou” (2010, p. 58).  

Sobre isso, cabe aqui fazermos um parêntese. Apesar de querer bem as pessoas de 

letras, Teresa, com a vida e com suas experiências, notou que nem todos os letrados queriam 

passar seus conhecimentos a ela e, principalmente, aos próximos, como ela mesma afirma: 

“[...] a servos de Deus, homens de peso, letrados, inteligentes, que vejo fazerem tanto caso de 

que Deus não lhes dá devoção, me dá desgosto ouvir. Creiam que é falta. [...]. Creiam que é 

imperfeição. E não é andar com liberdade de espírito, mas sim andar fracos [...].” (SANTA 

TERESA, 2010, p. 111). Teresa foi testemunha ocular de tamanho descaso de alguns 

sacerdotes, porque “nem ele confiam em si, sem perguntar a quem o tenha bom, nem eu 

confiava.” (SANTA TERESA, 2010, p. 58). Logo, Teresa de Jesus tinha que ser obediente, 

desobedecendo, mas com consciência de usar os ensinamentos obtidos com maturidade. 

E assim ela fez, com maturidade e consciência, suas meditações sobre o amor de Deus, 

uma vez que muitos consideram Meditaciones sobre los Cantares uma obra feita em um 
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período mais maduro de Santa Teresa, como afirma Valverde (2002): “a produção literária se 

desenvolve e 1560 a 1582, isto é, na segunda parte de sua vida, quando a Santa já havia 

alcançado a experiência mística [...] [em que] o amadurecimento literário se dá em tempo 

relativamente curto.” (p. 81).  

Meditar sobre o amor de Deus da forma como Teresa fez só enfatiza ainda mais a 

segunda característica que Orígenes defendia, isto é, de que é a leitura de O Cântico dos 

Cânticos deveria ser feita de modo maduro, tanto em seu interior (“alma”) quanto em seu 

exterior (“corpo”). E Teresa já estava madura em seu interior, depois de encontrar nas 

moradas de sua alma um Deus interno. Mas ela também deseja um Deus externo e que, 

juntamente com ela, amantes de um amor único. 

Dessa maneira, Teresa, ao mesmo tempo em que se distancia de alguns elementos de 

Orígenes, aproxima-se dos mesmos, pois meditar sobre O Cântico dos Cânticos foi, 

primeiramente, como ela mesmo cita, a mando de pessoas “a quien estoy obligada a 

obedecer” (SANTA TERESA, 1979, p. 334), mas que, ao ver o grandíssimo amor que havia 

naquelas palavras sagradas, “me da el Señor para mi propósito a entender algo del sentido de 

algunas palabras” (SANTA TERESA, 1979, p. 334). E para isso Teresa não buscou 

diretamente as palavras de O Cântico dos Cânticos, mesmo porque que ela não sabia latim, 

mas quando ouvia as palavras do poema salomônico nos sermões e nas conversas com 

confessores, logo apoiava-se em algo maior que as palavras escritas: em suas experiências 

místicas e na presença que sentia de Jesus/Deus. E, comparando suas experiências com as da 

Esposa de O Cântico dos Cânticos, Teresa prontamente entendeu que o amor que ela sentia e 

desejava de Jesus/Deus era o mesmo que a Esposa do poema bíblico. 

Todas as similaridades e oposições que há em Teresa afirmam ainda mais o que 

expusemos entre Orígenes e Luis de León: não há uma interpretação incorreta, o que há é uma 

mobilidade dentro dessas interpretações, em que uma não exclui a outra, apenas se 

complementam. Dessa forma, a fim de complementar ainda mais a ideia de que Teresa não 

está fora dos conceitos da Teologia clássica, observaremos quais elementos de Luis de León 

existem e não existem em Teresa de Jesus, quando ela medita sobre O Cântico dos Cânticos.  

 

3.5 Luis de León em Teresa de Jesus 

 

Considerando que Luis de León e Teresa de Jesus são contemporâneos, é possível 

pensar que há mais elementos de um no outro, e vice-versa. Porém isso não é de total certeza, 

dado o fato de Teresa de Jesus e Luis de León nunca terem se conhecido. Apesar de terem 
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relações em comum, como a de Juan de la Cruz, de Teresa ter passado parte de sua vida 

religiosa em um convento que tinha contato com a linha agostiniana, de ela ter fundado um 

convento das carmelitas descalças em Salamanca, os dois nunca tiveram um contato direto. 

Somente depois da morte de Teresa de Jesus é que Luis de León veio a conhecer a vida e as 

escritas da santa. Mais curioso ainda é García de la Concha (1978) acrescentar que, para 

Azorín, o frei Luis é um guia que nos ajuda a conhecer as obras de Teresa de Jesus: “Maestro 

de lectores, señala Azorín, a fray Luis como guia ideal para adentrarse en la obra literaria de 

santa Teresa” (GARCÍA DE LA CONCHA, 1978, p. 9). 

É compreensível pensarmos de tal forma, posto que Luis de León o foi editor 

responsável pela primeira edição (1588) das obras de Santa Teresa. Além disso, Luis de León 

dedica-se a dez páginas, de uma “Carta Dedicatoria” às freiras carmelitas, para elogiar a 

escrita de Teresa. Aproveitemos o trecho que García de la Concha (1978) selecionou: 

 

[...] no es menos clara ni menos milagrosa la segunda imagen que dije, los 

libros; en los cuales, sin ninguna duda, quiso el Espíritu Santo que la Madre 

Teresa fuese un ejemplo rarísimo. Porque en la alteza de las cosas que trata, 

y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a mucho ingenuos; y 

en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y 

buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita 

en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se 

igualen […] (LUIS DE LEÓN, apud GARCÍA DE LA GARCÍA DE LA 

CONCHA, 1978, p. 9-10) 

 

Apesar de não terem tido contato direto, se compararmos a intepretação de Luis de 

León sobre O Cântico dos Cânticos com as Meditaciones sobre los Cantares de Teresa, 

veremos que há muitas ideias compartilhadas entre si.  

A começar pela materialidade do amor que pode existir entre o Esposo e a Esposa. 

Assim como Luis de León defende que se o homem é a imagem e semelhança de Deus e deste 

é intrínseco o amor, logo o homem pode ter esse amor em si, Teresa também compartilha 

desse amor, pois, “Dios, [...] es amor” (SANTA TERESA, 1979, p. 355). Para os dois, há a 

possibilidade de amar Deus em espírito, mas também em matéria. Para os dois, buscar o amor 

de Deus é o encontro que a alma tanto procura. 

Esse pensamento é possível ter vindo da mesma fonte: Santo Agostinho. Segundo 

Boehner e Gilson (1995): 

 

Agostinho procura a Deus como quem sabe e ama o que busca [...] Destarte 

a inquietude da alma vem a ser como uma súmula de toda a sua vida [...]. 

Por isso o problema vital de Agostinho não se exprime na pergunta: que 
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devo procurar?, e sim nesta outra: de que modo devo buscá-lo a fim de 

encontrar repouso na sua posse definitiva? “Então, como Vos hei de 

procurar, Senhor? Quando Vos procuro, Deus meu, busco a vida eterna. 

Procurar-Vos-ei para que a minha alma viva...; como procurar, então, a vida 

feliz? Não a alcançarei enquanto não reclamar: Basta, ei-la ali!” 

(BOEHNER; GILSON, 1995, p. 152) 

 

A maneira de encontrar repouso para Luis de León e Teresa de Jesus está explícita em 

O Cântico dos Cânticos, quando a Esposa pede os peitos do amado, pois esses são melhores 

que o vinho, quando ela delicia-se com os vinhos do Esposo e quando está nos braços do 

Esposo, sob a sombra da macieira. 

Mas, tanto em Luis de León quanto em Teresa de Jesus, antes de aproveitar os deleites 

que a Esposa tanto pede, é preciso que estejamos “firmes nas virtudes” (LUIS DE LEÓN, 

2013, p. 23). Como dissemos anteriormente, “virtudes” para Luis de León é estar maduro para 

ler o amor explícito em O Cântico dos Cânticos, pois, para ele, esse amor é tecido de forma 

sutil e delicada em toda a trama dos amantes. Teresa também vê o mesmo cuidado nisso, mas 

no que diz respeito à amizade da alma com o Esposo, pois é somente por meio dos beijos que 

a Esposa pede ao Esposo que é possível ter uma amizade com Jesus/Deus. Embora ele veja 

“virtudes” e ela “amizade” (que não deixa de ser uma virtude), o que os dois concordam, seja 

aqui ou em outras obras, é que precisamos conhecer nossa natureza para nos elevarmos ao 

amor de Deus. Mais uma vez, Luis de León e Teresa de Jesus caminham para o pensamento 

agostiniano, que diz: 

 

Deus só se dá a conhecer àquele que se aparta dos sentidos e das imagens 

sensíveis. Do mundo exterior devemos recolher-nos ao mundo interior, isto 

é, ao santuário do nosso próprio espírito, a fim de empreender, a partir dali, a 

nossa ascensão para Deus. Pois Deus é a luz que está acima do espírito e que 

só pode ser atingida se transcendermos o que há de mais elevado em nós. 

(BOEHNER; GILSON, 1995, p. 146) 

 

Recolher-se para nosso mundo interior é que Teresa já fez, quando usa da filosofia do 

“Recogimiento” em sua obra Moradas. Mas ela também vai de encontro com a estrutura que 

Luis de León quis dar em Exposición y Explanación del Cantar de los Cantares, em que 

coloca “grados del proceso de la perfección espiritual (GARCÍA DE LA CONCHA, 2004, p. 

181). E isso está para além do recolher-se, visto que Luis de León busca traduzir o amor 

divino em um amor mais humano, mais próximo, assim como Teresa deseja em Meditaciones 

sobre los Cantares. 
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Mais uma vez, há elementos de León em Teresa, isto é, Luis de León posiciona o 

homem a sua importância, mas com o objetivo de conhece-se melhor para chegar o mais 

próximo de Deus, como um movimento de dentro para fora, recuar-se dentro para expandir 

por fora. Embora Teresa de Jesus faça isso em Moradas, seu processo é contrário em 

Meditaciones sobre los Cantares.  

Como dissemos anteriormente, Teresa faz um movimento de dentro para fora em 

Meditaciones, pois ela trata, inicialmente, da alma que busca a amizade de Jesus/Deus para 

depois conquistar a condição da Esposa. A alma não cabe mais em si, pois ela já passou por 

todas as etapas internas a fim de preparar-se para a chegada do Senhor, assim como fizeram as 

virgens prudentes na “Parábola das Dez Virgens” (Mateus, 25:1-13). Além disso, Teresa de 

Jesus começa a meditar sobre as palavras de O Cântico dos Cânticos a partir de muitas 

experiências com a presença de Deus, e não o contrário. Nisso, percebemos as sutis diferenças 

entre Luis de León e Teresa de Jesus.  

Como expusemos anteriormente, Luis de León dá os motivos pelos quais ele traduz 

“palavra por palavra” (2013, p. 25). Também dissemos que ele faz isso porque seu objetivo 

maior é apenas traduzir e fazer alguns comentários sobre o que entendeu. Afinal, ele não quer 

se comparar, ou melhor, comparar sua interpretação com a dos grandes Doutores da Igreja, 

como São Jerônimo. O que ele pretendia era apenas  

 

[...] expor com simplicidade a casca ou aspecto externo do texto, como se 

este Livro não contivesse outro segredo maior que o mostrado por aquelas 

palavras nuas e, aparentemente, ditas e respondidas entre Salomão e sua 

Esposa, ou seja, [...] explicar apenas o seu significado literal e mostra onde 

está a força da comparação e do galanteio. (LUIS DE LEÓN, 2013, p. 23) 

 

Teresa de Jesus provavelmente também não queria se comparar às pessoas “santas e 

doutas” que Luis de León se refere, mesmo porque ela sempre se diz pessoa ruim – “se eu não 

fosse tão ruim” (SANTA TERESA, 2010, p. 37). Mas o que ela desejava era entender o que 

as palavras de O Cântico dos Cânticos poderia passar às almas que buscavam a condição de 

Esposa de Jesus/Deus.  

Luis de León e Orígenes obtiveram todo O Cântico dos Cânticos em suas mãos, 

usufruíram das alegorias, da poesia e da estrutura para comporem suas ideias. Teresa só teve 

acesso, pelo menos é o que diz a história sobre a santa, às palavras de O Cântico dos Cânticos 

pelos sermões e pelas conversas dos muitos letrados que passaram em sua vida, inclusive Juan 

de la Cruz, que dedicou uma atenção especial ao Cântico dos Cânticos, compondo um dos 

mais representativos poemas da mística espanhola, Cántico Espiritual: “[...] le eran 
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sobradamente conocidos los textos bíblicos, como El Cantar de los Cantares, que tomó como 

punto de partida para su gran obra maestra, el Cántico Espiritual [...]” (ARIAS, 2005, p. 18). 

Todavia, o que Teresa pôde ter e experimentar, coisa que nem Luis de León, nem 

Orígenes conseguiram, foi o “livro vivo” ao seu lado, como a própria santa nos fala: 

 

Quando tiraram muitos livros em espanhol para que não os lesse, eu senti 

muito, porque ler alguns me distraía, e não poderia mais, porque só deixaram 

em latim. Disse-me o Senhor: “Não fiques triste que eu te darei livro vivo”. 

Eu não conseguia entender porque me tinha dito isso, por ainda não tinha 

visões. Depois, bem poucos dias depois, entendi muito bem, porque tive 

tanto em que pensar e recolher-me no que via presente e teve tanto amor o 

Senhor comigo para me ensinar de muitas maneiras, que muito pouca ou 

quase nenhuma necessidade tive de livros. Sua Majestade foi o livro 

verdadeiro onde vi as verdades. Bendito seja tal livro, que deixa impresso o 

que se há de ler e fazer de um modo que não se pode esquecer! (SANTA 

TERESA, 2010 p. 239) 

 

Na medida em que Teresa vai sentido a presença de Jesus/Deus, ela vai exteriorizando 

esse amor, que estava interno em Moradas, tornando-o mais próximo da alma que não mais 

deseja estar longe do Amado, e sim ao seu lado, como Teresa esteve ao lado de Cristo.  

Lembramos que este “estar ao lado” não significa “estar ao lado em sua totalidade” em 

algumas partes da escrita teresiana, como ela mesma declama em Muero porque no muero, 

“esta cárcel, estos hierros/ en que el alma está metida!” (SANTA TERESA, 1979, p. 502). 

Este corpo que prende a alma não a deixa fugir para os braços do Amado. Nesse momento, 

Teresa queria estar fora desse corpo, que nos prende na matéria, para estar mais próxima de 

Jesus/Deus. 

Mas, ao escrever Meditaciones sobre los Cantares, Teresa compreende que é possível 

ter as duas personalidades de Cristo. Primeiramente, pelo que o Concílio de Calcedônia 

defendeu (as naturezas, perfeitamente humana e perfeitamente divina, de Cristo) e, depois, 

pelo fato de ela aproveitar o que os sermões e os poucos livros doutrinários espanhóis que 

ficaram disponíveis diziam sobre as fontes que inspiraram Orígenes e Luis de León, seja na 

parte filosófica, seja na teológica, seja na literária.    

Dessa maneira, o que tentamos apresentar até aqui foi os elementos que Teresa soube 

aproveitar, direta ou indiretamente, de Orígenes e Luis de León, isto é, se os pensamentos 

deles faziam sentido, ou não, dentro do que Teresa pretendia em Meditaciones sobre los 

Cantares.  

Em algumas partes podemos ver que fazia sentido, como o desejo de estar mais 

próxima de Deus, bem como no amor que há entre o Esposo e a Esposa no poema bíblico. 
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Mas também vimos que houve outros elementos que não faziam tanto sentido na literatura 

teresiana, principalmente no que refere ao distanciamento do amor para um lado mais 

espiritual e à Esposa ser apenas a Igreja, vistos em Orígenes.  

Talvez tenhamos visto menos elementos de Orígenes em Teresa, e mais elementos de 

Luis de León em Teresa. Podemos pensar que isso ocorra pelo distanciamento cronológico, 

por Orígenes ser antes de Santo Agostinho, ou por Luis de León viver no mesmo ambiente 

que Teresa de Jesus. Contudo, há algumas palavras de Santa Teresa que nos ajudam a 

compreender porque uns vão para uma direção de interpretação e outros para a outra direção, 

como ocorreu com as interpretações desses três amantes de Deus, observados até aqui: 

 

Parace-me boa esta comparação que agora me ocorre: que são estes gozos de 

oração como devem ser os daqueles que estão no céu. Pois, como não viram 

mais do que o que o Senhor – conforme o que merecem – que vejam, e veem 

seus poucos méritos, cada um fica contente com o lugar que está, apesar de 

haver tão enorme diferença entre os diferentes gozos no céu. Muito mais do 

que há de uns gozos espirituais a outros, que já é enorme. (SANTA 

TERESA, 2010, p. 99) 
 

O que nos importa até aqui em nosso trabalho é que, em um primeiro momento, 

Teresa usa, sim, de muitos sentidos sobre o amor de Deus, bem como absorve muitos desses 

conceitos a partir da Teologia clássica. Já em um segundo momento, e depois de analisar e 

selecionar esses sentidos, Teresa de Jesus cria uma nova constelação de símbolos, sentidos 

teresianos, com toda liberdade que ela se propôs, com toda liberdade que Deus lhe deu, “que 

algunas veces da el Señor a entender, que yo deseava no se me olvidase [...] [por isso] 

tomaréis este pobre donecito de quien os desea todos los del Espíritu Santo como a sí mesma 

[…].” (SANTA TERESA, 1979, p. 334).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante este trabalho, apresentamos alguns aspectos que colaboraram para a formação 

da figura de Teresa de Jesus como mulher, freira, carmelita, reformadora, santa e Doutora da 

Igreja. Também podemos ver as influências literárias, filosóficas e teológicas que 

colaboraram com o desenvolvimento da escrita teresiana. Além disso, vimos sobre a história 

de Meditaciones sobre los Cantares, ou seja, como este texto foi escrito, em quais 

circunstâncias e com que propósito. Acreditamos que, nesses pontos, foi importante observar 

a trajetória que esse texto percorreu durante a vida de Teresa de Jesus, e até depois, causando 

espanto e, ao mesmo tempo, admiração por essas meditações que sobreviveram em tempos 

que Teresa denominava como “duros”: 

 

Também começou aqui o demônio, com uma ou outra pessoa, a tentar fazer 

que se soubesse que eu tinha visto alguma revelação nesse negócio. E me 

procuravam com muito medo para dizer-me que os tempos eram duros e 

que poderia ser que levantassem algo contra mim e fossem aos inquisidores. 

(SANTA TERESA, 2010, p. 308, grifo nosso) 

  

Conhecidos e amigos de Teresa de Jesus preocupavam-se com sua ousadia ao meditar 

sobre O Cântico dos Cânticos, ao ponto de mandarem queimar sua Meditaciones sobre los 

Cantares. Mas seu conceito de amor já está meditado e transcrito em palavras, e isso nenhum 

fogo poderia apagar por séculos, até chegarmos neste século XXI. 

Poucos estudiosos arriscaram afirmar os intuitos de Teresa de Jesus, que eram os de 

juntar-se com Jesus/Deus e tornar-se sua Esposa. Podemos citar Gutiérrez (2003), um dos que 

afirmaram Teresa desejar Cristo em toda sua humanidade e toda sua divindade, como vemos a 

seguir: 

 

Ela queria Cristo: queria o Cristo-Deus, porém também queria o Cristo-

Homem. Esperava dele o beijo divino, prometido no Cântico dos Cânticos. 

Esperava estar deitada com ele sob a sombra da macieira com sua cabeça no 

peito de Cristo. Para não ter dúvidas casou duas vezes. Duas bodas místicas: 

ela era noiva de Cristo. Teresa, doente e angustiada pelas tentações deste 

mundo, ousou imaginar e pensar sobre Deus de uma maneira diferente: se 

Calcedônia tinha afirmado que Cristo era Homem e Deus simultaneamente, 

então ela queria o homem e queria Deus. (GUTIÉRREZ, 2003, p. 129) 

 

A ousadia de Teresa é justificada pela própria Teologia clássica, em que o Concílio de 

Calcedônia (451 d.C.) afirma que Cristo era perfeito em sua divindade e perfeito em sua 

humanidade, totalmente homem e totalmente divino. Ela não tinha um pensamento sem 
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motivos, uma vez que suas ideias sobre o amor de Deus apoiavam-se nos que a Teologia 

clássica propunha, mas de uma maneira que, para muitos, é ousada. 

Acreditamos que isso tenha sido mais que ousadia. Teresa de Jesus tomou a liberdade 

para meditar sobre algo que já haviam interpretado, como seus precedentes, Orígenes e Luis 

de León também ousaram interpretar o amor de O Cântico dos Cânticos. Não estamos 

afirmando que um é melhor que o outro, mas não podemos negar que Teresa de Jesus foi um 

marco importante na literatura não só espanhola, mas também universal, como cita García de 

la Concha (1978) 

 

Teresa es para los artistas, como es Cervantes, una lección perpetua: más 

lección, en cuanto estilo, que Cervantes [porque] en Cervantes tenemos el 

estilo hecho y en Teresa vemos cómo se va haciendo. (GARCÍA DE LA 

CONCHA, 1978, p. 11) 

 

Além disso, ao usar os símbolos que há em O Cântico dos Cânticos, Teresa de Jesus 

também não foi contra os conceitos contidos nesse poema bíblico, bem como em outros 

conceitos da Teologia clássica, como os de Orígenes e São Bernardo. Podemos pensar que 

Teresa talvez não seja original nas imagens usadas, vistas e lidas em livros santos e profanos, 

como os livros devotos de seu pai, ou os livros de cavalaria de sua mãe. Mas podemos afirmar 

que o que dá genialidade à escrita teresiana é o modo como Teresa de Jesus associa essas 

imagens, ou esses símbolos divinos, com suas experiências, de forma que fique clara a 

mensagem final que ela quer passar ao leitor. Como bem cita García-Luengos (1982): 

 

El uso de imágenes consagradas la excusa de mayores especificaciones para 

que sean comprendidas por el lector. Le basta mencionarlas para que la 

tradición se haga cómplice de su interpretación.  

Si Teresa de Jesús aprovecha imágenes leídas u oídas, no se siente atada. 

Opera con ellas creativamente, flexibilizándolas y adaptándolas a sus 

intereses. Su libertad se manifiesta también a este nivel. De esta forma, las 

imágenes prestadas, muchas de ellas lexicalizadas, cobran nueva vida. 

Normalmente intenta un acercamiento a la realidad de cada día para que la 

inmediatez del término imaginativo facilite la comprensión. (GARCÍA-

LUENGOS, 1982, p. 51) 

 

Por isso que Teresa de Jesus se acerca das imagens contidas em O Cântico dos 

Cânticos, a fim de apoiar seu conceito do amor de Deus descrito em Meditaciones sobre los 

Cantares, mas de uma forma nova, com maior liberdade. E é isso que faz Teresa de Jesus 

estar à frente da tradição, usando de recursos linguísticos ditos como “simples”, como a símile 
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e a alegoria, para criar suas metáforas mais complexas, chegando a formar um símbolo novo, 

diferente do que há em O Cântico dos Cânticos.  

Para chegarmos a essa consideração, foi necessário traçarmos o que Teresa de Jesus 

entendia das duas naturezas de Cristo, bem como do ser amado em O Cântico dos Cânticos.   

Apontamos o “Amado”, “Esposo” e “Esposa” para melhor compreensão de quem estes se 

referiam em Meditaciones sobre los Cantares. O mesmo fizemos com a junção de Jesus e 

Deus, formando “Jesus/Deus”, bem como Teresa e alma, formando “alma/Teresa.  

Também explanamos brevemente o que entendemos de símile, alegoria e metáfora, 

visto que nosso objetivo era o de entender a construção do símbolo e de seu significado dentro 

da literatura teresiana. Percebemos que Teresa buscou outros significados para os símbolos 

contidos em O Cântico dos Cânticos, tradicionalmente vistos como teológicos.  

Desses símbolos, selecionamos “beso”, “pechos”, “alma”, “leche”, “vino”, “fruto”, 

“sombra” e “Esposa”. Essas palavras não estão isoladas em si, posto que se comunicam ao 

longo do texto teresiano. Esses símbolos, considerados teológicos, nas mãos de Teresa se 

tornaram em trajetórias de um caminho para se chegar à condição de Esposa, a mesma Esposa 

que se deleita com todas as virtudes dadas pelo Esposo em O Cântico dos Cânticos.  Como 

cita García-Luengos (1982): 

 

La eficacia estilística, genialmente lograda, estriba en el hecho de que cada 

comparación se aprovecha de la carga connotativa que deriva del conjunto. 

Se produce una interacción solidaria entre las distintas imágenes que 

potencia a cada una de ellas. Santa Teresa crea campos imaginativos que 

están latentes no sólo en algunas partes de su obra como alegoría, sino en el 

conjunto total. (GARCÍA-LUENGOS, 1982, p. 52) 

 

Dessa maneira, Teresa de Jesus soube aproveitar dos conceitos já enraizados nas 

palavras que apresentamos neste trabalho para formar um novo conceito sobre o amor de 

Deus. Por exemplo, consideramos que a palavra “beso”, pedida pela alma/Teresa em 

Meditaciones sobre los Cantares (“Béseme el Señor con el beso de su boca”) é uma forma 

simbólica de seu primeiro contato com o Amado, uma vez que esse beijo promove paz e 

amizade entre a alma e o Esposo. Além disso, Teresa de Jesus aproveitou o “beijo” para 

apresentar outras interpretações.  

O outro beijo que há nesse mundo, retratou Teresa de Jesus em Meditaciones sobre los 

Cantares, foi o beijo falso, o da falsa paz. A isso ela compara ao beijo de Judas dado em Jesus 

Cristo para denunciá-lo às autoridades. Interessante lembrarmos que Teresa de Jesus dedicou-

se, com afinco, ao segundo capítulo de Meditaciones sobre los Cantares para alertar sobre 
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essa falsa paz, em meio ao falso beijo. Todo esse empenho, alerta ela, é para que não nos 

esqueçamos do pedido constante que a Esposa faz ao Esposo, que é o de Este a beijar com os 

beijos de sua boca, pois melhores são seus peitos que o vinho. 

Sendo assim, a alma/Teresa teve o primeiro contato pela amizade e paz. O segundo 

contato foi quando a alma/Teresa sentiu a proximidade do Amado, mas ainda sem a 

possibilidade de se recostar em seus peitos. Recostar-se nestes é mais um grau, mais um 

estágio na caminhada que a alma/Teresa faz para se chegar ao conceito do amor de Deus. 

Assim também ocorre quando Teresa deseja deleitar-se com o corpo do Amado, sustentando-a 

com os braços e peitos divinos. 

Aproveitando o símbolo “pecho”, apresentamos brevemente um problema de tradução, 

visto que o verso que encontramos em Meditaciones sobre los Cantares (“porque más valen 

tus pechos que el vino”) não estava de acordo com o verso encontrado nas Bíblias modernas 

(“Seus amores são melhores do que o vinho”). Como falamos, para Cavalcanti (2005), a 

palavra “pechos” dependia do contexto em que era empregada: “A palavra hebraica usada 

[“pechos”], dependendo de como seja lida, tanto pode representar “o ser amado” (dod) como 

“seio” (dad).” (CAVALCANTI, 2005. p. 250). Mas, a fim de encerrar esse problema de 

interpretação, vimos que os doutores da Igreja quiseram modificar “peitos” por “amores”. E 

isso não foi suficiente para ocultar o desejo de Teresa: recostar-se nos peitos de Jesus/Deus. 

Dessa forma, usar o símbolo “pechos” reafirma ainda mais o contato físico com Jesus/Deus 

em Meditaciones sobre los Cantares. 

Vimos também que o símbolo “pechos” está estritamente relacionado com “vino” e 

“leche”. Estes são aprofundados nos capítulos quarto, quinto e sexto de Meditaciones sobre 

los Cantares. Mas é dentro do capítulo quarto que Teresa de Jesus explicita o encontro entre 

alma e Jesus/Deus, ao ponto de aproveitar a imagem “vinho” não só como ponto de relação 

entre a alma e Jesus/Deus, mas também como uma transição da condição de “alma” à 

condição de “Esposa”. Para nós, além de este capítulo ser mais o curto de toda Meditaciones, 

é o mais denso de símbolos e imagens poéticas, em que o encontro do Esposo e da Esposa é 

explicitamente demonstrado pelos símbolos teresianos.  

Observamos que, neste ponto, Teresa de Jesus usa de todos seus recursos linguísticos 

para descrever o que, na teoria, não é possível. É o que muito chamam de inefável, como cita 

García-Luengos (1982): 

 

La vivencia mística está instalada en el mundo de lo inefable. Si el místico 

quiere comunicar su experiencia, atraer a los demás hacia ella, explayar su 
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extrema emotividad, debe hacer frente a esta triple pretensión forzando las 

palabras cotidianas para sacarlas de su orden de significación normal, en un 

esfuerzo que en Teresa vemos que es titánico: “Deshaciéndome estoy, 

hermanas, para daros a entender esta operación de amor y no sé cómo” (4M, 

2,2). Esta lucha, por la expresión a la que asistimos en la obra teresiana 

genera aquí y allá desviaciones de la línea normal del lenguaje hacia los 

campos de la connotación. Así es cómo nuestra escritora configura, necesita, una 

dimensión literaria. (p. 30, grifo nosso) 

 

A dimensão literária de Teresa de Jesus transforma símbolos cristãos em símbolos de 

amor, mas não um amor carnal ou espiritual, e sim um amor completo, assim como é Cristo, 

perfeito e sua divindade e sua humanidade. 

Dos primeiros contatos da alma/Teresa com o Amado, pudemos identificar que Teresa 

de Jesus apoia-se em dois contatos que permitem acercar-se ainda mais de Jesus/Deus, 

chegando à união completa com as duas naturezas de Cristo. O primeiro símbolo que 

identificamos foi “leche”. Teresa afirma que o que lhe dá mais força nesse amor completo, na 

divindade e humanidade de Jesus/Deus, é “la leche divina”, “que la va criando su Esposo y 

mejorando para poderla regalar y que merezca cada día más” (SANTA TERESA, 1979, p. 

351). “Leche” dá sabor ao que Teresa ansiava, uma vez que Jesus/Deus dá exatamente o que 

ela necessitava, um amor de corpo e alma, em que confortou os desejos de Teresa de Jesus no 

material, com seus peitos, e no espiritual, com o leite divino.  

Uma vez alimentada do leite divino, o próximo estágio de contato com Jesus/Deus foi 

o símbolo máximo de toda a obra teresiana: “vino”. Teresa de Jesus aproveita toda a carga 

teológica que há nesse símbolo (o vinho como Nova Aliança de Cristo com a humanidade, 

por meio da Eucaristia), para transformá-lo em um novo símbolo, uma nova aliança entre a 

alma/Teresa/Esposa com o amado Esposo. Em nosso trabalho, consideramos que esse vinho 

repartido entre o Esposo e a Esposa na bodega dos vinhos é a nova aliança que Jesus/Deus faz 

com a alma/Teresa. É a junção de toda a divindade de Jesus/Deus na materialidade que a 

Eucaristia pode dar à Teresa, pois o ato da Eucaristia transforma em corpo o que Teresa 

sempre buscava dentro e fora de sua alma.   

Com o vinho selando o amor único entre alma/Teresa e Jesus/Deus, vimos que Teresa 

chegou ao nível que ela tanto desejou em toda a trajetória de Meditaciones sobre los 

Cantares: o de Esposa formosa do Esposo. Esse amor, pacificado, amistoso e uno agora pode 

descansar na sombra da macieira e aproveitar dos frutos do Senhor.  

Dos símbolos “fruto” e “sombra”, Teresa de Jesus nos dá outra simbologia, em um 

nível novo, pois, segundo Sciadini (2009), vimos que é somente em Meditaciones sobre los 

Cantares que Teresa lembra dos frutos citados em O Cântico dos Cânticos. Dessa forma, 
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podemos considerar que o fruto e a sombra também podem ser símbolos do corpo, da 

materialidade de Jesus/Deus ao lado de sua Esposa, assim como, já dito, a sombra do 

Altíssimo desceu sobre Maria para fazer do Verbo, carne. 

Teresa de Jesus fala de um matrimônio espiritual, como Orígenes defende em 

Comentário sobre el Cantar de los Cantares, mas também aprimora esse amor para um 

contato físico maior com Jesus/Deus, assim como na interpretação de Luis de León, literal, 

mas com uma sutil carga humanista. Sendo assim, Teresa não está distante dos grandes 

pensadores, teólogos e filósofos da Teologia clássica, ou de seus contemporâneos, como Luis 

de León. Ela complementa a literatura, a filosofia e a teologia sobre O Cântico dos Cânticos, 

com um viés mais próximo, mais íntimo e completo.   

Segundo Guerson (2013), 

 

Ela fala que o amor de Deus, vivenciado no Matrimônio Espiritual, não é 

para um só. Na verdade, a alma transformada por essa experiência única, não 

cabe mais em si, sua razão de existir passa a ser a fonte desse amor, Deus, e 

o serviço no mundo, o próximo. Trata-se de uma vida nova, uma vida divina. 

Este é um percurso da alma até Sua Majestade, que não tem sua razão de ser, 

outra coisa senão o amor de Deus. (GUERSON, 2013, p. 168) 

 

E acrescentamos ao que Guerson (2013) cita: Teresa de Jesus, com a vida nova ao lado 

de Jesus/Deus, descende o amor divino e o torna também Verbo, por meio de seus escritos, de 

suas obras, colaborando em passar o conceito do amor de Deus e tornando esse amor cíclico, 

isto é, dando a oportunidade de outras almas deleitarem-se com o amor uno de Jesus/Deus, 

assim como ela. 

 Acreditamos que todo esse trajeto feito neste trabalho colaborou para uma nova visão 

do que compreendemos sobre o amor de Deus, principalmente quando este passa pelos olhos 

e pelo coração teresiano. Observamos que Teresa de Jesus está à frente de seu tempo, pois ela 

moldou-se ao contexto e ao destinatário para escrever suas obras, mas sem deixar de tratar de 

seu desejo e sua visão sobre o amor de Deus. Observar, analisar e absorver o amor expresso 

em Meditaciones sobre los Cantares foi nosso primeiro passo para perceber que Teresa de 

Jesus comunica-se com Jesus/Deus como seu interlocutor direto nesse colóquio de amor. 

Com isso, o que Teresa de Jesus tentou passar foi, aproveitando de suas palavras, 

“daros a entender cómo podéis regalarlo [el amor], cuando oyereis algunas palabras de los 

Cánticos, y pensar, […] los grandes misterios que hay en ellas […]” (SANTA TERESA, 

1979, p. 361). Santa Teresa desejava que todos tivessem o mesmo deleite e amor que ela teve, 

aproveitando cada momento espiritual e material com Deus, isto é, estar junto de Jesus/Deus 
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em sua humanidade e sua divindade. Em Meditaciones sobre los Cantares, Teresa quis passar 

uma nova maneira de dirigir-se a Ele, como a Esposa dirigia-se ao Esposo em O Cântico dos 

Cânticos. Enfim, ver e sentir o amor de Deus de uma maneira distinta, com mais 

profundidade e entrega da alma a seu Senhor.  

O que até aqui expomos foi um amor que não está livre do desejo físico e do desejo 

espiritual. O conceito do amor de Deus por Santa Teresa é amar as duas naturezas de Cristo e 

ser junto com Ele carne e espírito, Esposo e Esposa. Sabemos que este pensamento está além 

do que há na tradição religiosa, mas o que não podemos negar é que Santa Teresa de Jesus 

sempre será uma santa apaixonada e que foi por meio das letras, das lidas em suas leituras às 

ouvidas nos sermões e durante suas confissões, que ela encontrou um terreno fértil para 

meditar e relatar seu eterno amor por Jesus/Deus.  
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