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Parte – I 
 

CAPÍTULO I 
ALMAS SOB A INFLUÊNCIA DIVINA SÃO IMPELIDAS À BUSCAREM À DEUS DE FORMAS DIFERENTES – 

SÃO TRÊS ESTAS FORMAS E SERÃO EXPLICADAS POR ANALOGIA 
 

Uma alma sob a influência divina, em seu retorno verdadeiro e sincero, ultrapassando a 
primeira purificação efetuada pela confissão e a contrição, recebe uma comunicação em seu interior. 
Deus comunica a ela um certo instinto de retorno, a fim de que ela retorne à Ele da forma mais 
completa possível, para que se una à Ele. A alma sente, nesse momento que não foi criada para os 
divertimentos e futilidades desse mundo, mas que possui um centro e um fim, que deve ser seu 
objetivo de retorno, e fora do qual não deve encontrar repouso algum. Tal instinto é implantado na 
alma, de forma profunda, profundidade que varia segundo os desígnios de Deus. Contudo, todas 
possuem um amor impaciente pela purificação, e o desejo de adotar os caminhos e meios necessários 
para retornarem à sua fonte e origem, como os rios que depois de deixarem sua fonte, fluem 
continuamente de encontro ao mar. Observem que alguns rios se movem de forma grave e lenta, 
outros com grande velocidade; mas há rios e torrentes que correm com uma impetuosidade 
assustadora, sem que nada os possam deter. Todas as barreiras e obstruções para impedirem seu curso, 
só servem para redobrar sua violência.  

O mesmo se passa com algumas almas. Algumas seguem silenciosamente em direção à 
perfeição, e nunca atingem o mar, ou atingem de forma demorada, satisfeitas por entregarem-se a si 
mesmas a rios mais fortes e rápidos, que os carregam junto de si até ao mar.  

Outros, que formam a segunda classe, correm de forma mais pronta e vigorosa do que os rios 
da primeira classe. Estes carregam consigo um punhado de riachos; mas, são lentos e ociosos em 
comparação à classe anterior, pois correm com tanta impetuosidade, que se tornam totalmente inúteis: 
não estão disponíveis para navegação, as mercadorias não são confiadas à eles, a não ser em certos 
trechos e em certas épocas. São rios ousados e bravos, que quebram contra as pedras, que aterrorizam 
pelo barulho, e que não param diante de nada.  

A terceira classe é mais agradável e útil, sua gravidade é aceitável, são carregados de 
mercadorias e podemos navegar por eles sem medo ou perigo. 

Vejamos, com o auxílio divino, estas três classes de pessoas, sob as três imagens simbólicas 
propostas. 
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Parte – I 
 

CAPÍTULO II 
Sobre o primeiro caminho, ativo e de meditação. – O que é esse caminho? – Suas 

fraquezas, hábitos, ocupações, vantagens, etc. – Opiniões gerais – Um olhar sobre as 
causas, disputas e dificuldades que surgiram em torno do Caminho Passivo e das 

absurdas rejeições criadas com relação A ele. – almas para meditação – estas devem 
ser levadas à meditação pelo afeto – opiniões relativas à esterilidade e impotência 

dessa via – livros e autores sobre a Via Interior, em contraste a outros – capacidade e 
incapacidade das almas – os simples são melhores do que os grandes racionais. 

 
A primeira classe de almas, contém aquelas que, após sua conversão, se dedicam à meditação, 

ou mesmo a obras de caridade. Demonstram certa austeridade exterior; são capazes de se purificarem, 
pouco a pouco livrando-se de pecados notáveis ou mesmo de alguns até perdoáveis. Conseguem, com 
a pouca força que possuem avançar gradualmente, mas de forma débil e lenta. 

Como sua fonte não é abundante, a secura às vezes provoca demora. Há mesmo períodos, em 
tempo de aridez, em que secam completamente. Não param de fluir da fonte, mas são tão débeis à 
ponto de serem imperceptíveis. Estes rios carregam pouca ou nenhuma mercadoria. Portanto, pela 
necessidade pública, a mercadoria deve ser levada até ele. É necessário ajudar à natureza, e encontrar 
os meios para ampliá-los, seja por canais ou pela ajuda de outros rios da mesma espécie, que se juntam 
e se unem, e desta forma aumentam o volume de água; ajudando-se mutualmente; gerando condições 
de carregar alguns barcos pequenos, não ao mar, mas até algum rio principal, dos quais falaremos 
posteriormente. Tais seres normalmente possuem pouca profundidade de vida espiritual. Trabalham 
externamente e raramente deixam suas meditações, de forma que não estão aptos para grandes coisas. 
Em geral, não carregam mercadorias, ou seja, não pode dar muita coisa aos outros; Deus raramente 
faz uso deles, a não ser para que carreguem pequenos e poucos barcos, nunca no mar, propriamente 
dito, que é Deus: no mar eles nunca entram nesta vida, somente na próxima. Não que essas almas não 
sejam santificadas neste caminho. Há muitas pessoas que passam por virtuosas, que nunca vão, além 
disso. Deus lhes dá luzes conforme suas condições, o que é, às vezes, muito bonito e motivo de 
admiração do mundo religioso. Os mais favorecidos desta classe de almas são diligentes na prática 
das virtudes. Possuem milhares de santas invenções e práticas que levam à Deus, e que os permitam 
habitar em Sua presença; tudo o que conquistam provém de seus esforços próprios, com o auxílio e 
suporte da graça; suas obras parecem exceder as obras de Deus; só a Sua obra concorre com a deles. 
A vida espiritual dessa classe de almas só prospera na proporção de sua obra. Se a obra é removida, 
o progresso da graça dentro deles é aprisionado: são como canos, que só proporcionam água se forem 
agitados. Pode-se observar nessas almas uma grande tendência a ajudarem a si mesmas por meio de 
sua sensibilidade natural; possuem uma atividade vigorosa, um desejo de sempre fazer algo mais e 
algo novo para promover a sua perfeição e, em épocas de escassez, uma ansiedade por se livrarem 
dela. São sujeitas a grandes variações: às vezes fazem maravilhas, às vezes declinam e definham. Não 
possuem uniformidade de conduta, porque, como grande parte de sua religião encontra-se nas 
sensibilidades naturais, sempre que ocorre de a sensibilidade secar, seja por falta de empenho de sua 
parte, ou pela falta de correspondência da parte de Deus, se desencorajam ou redobram seus esforços, 
na esperança de recuperar o que perderam. Nunca possuem, como outros, uma paz profunda ou calma 
em meio a distrações; ao contrário, estão sempre alertas para lutarem contra estas distrações ou para 
queijar-se delas. 

Estas mentes não devem ser direcionadas à devoção pacífica; isto seria arruiná-las de forma 
irrecuperável, tirando delas o meio de acesso à Deus. Da mesma forma que uma pessoa forçada a 
viajar, sem barco ou outro transporte, restando-lhe a única alternativa de ir a pé; se lhe forem tirados 
os pés, o avanço fica fora de seu alcance; o mesmo se passa com essas almas; se suas obras lhe forem 
tiradas, que são seus pés, elas não avançam. 

Acredito que esta seja a causa dos debates que agora agitam o mundo religioso. Aqueles que 
se encontram na via passiva, conscientes da bem-aventurança que experimentam com ela, querem 
obrigar a todos a caminharem com eles; outros, ao contrário, que se encontram no que chamo de 
estado de meditação, gostariam de confinar todos no seu caminho, o que envolveria grandes perdas. 
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O que deve ser feito então? É preciso tomar o caminho do meio, e perceber para qual dos dois 
caminhos as almas se encaixam. 

É possível saber pela oposição que possuem em ficar em repouso e em permitir que sejam 
levadas pelo Espírito de Deus; pela confusão de faltas e defeitos em que caem, sem terem consciência 
disso ou se são imbuídas de uma prudência natural; por certa habilidade em conciliar suas faltas com 
relação aos outros e consigo mesma; por sua aderência aos próprios sentimentos, e por certas outras 
indicações que não podem ser explicadas. 

A forma de libertá-las de tal estado seria guiá-las para que vivessem menos o intelecto e mais 
as afeições, e se ficar manifestado que estão substituindo gradualmente um pelo outro, é sinal de que 
um trabalho espiritual está ocorrendo em seu interior. 

Não consigo entender porque tanta gritaria contra os livros e autores que tratam da vida 
interior. Afirmo que eles não causam dano algum; fora alguns que desejam se perder em busca do 
próprio prazer; para esses, não só isso, mas todo o resto seria danoso: como aranhas, que converte as 
flores em veneno. Mas, tais livros, não podem prejudicar aquelas almas humildes desejosas da 
perfeição, pois é impossível para alguém compreendê-los, sem que a luz especial lhe tenha sido 
concedida; e qualquer coisa que possam ler, não compreenderão as condições que, estando além da 
imaginação, só podem se conhecidas pela experiência. A perfeição caminha junto com um firme 
progresso correspondente ao progresso da vida interior. 

Não que não haja pessoas avançadas na santificação, que possuam faltas aparentemente 
maiores que as dos outros, mas não são as mesmas nem em natureza, nem em qualidade. 

Outra razão pela qual digo que estes livros não causam dano algum, é que demandam tanta 
morte natural, tanto rompimento, tantas coisas a serem conquistadas e destruídas, que ninguém teria 
forças de assumir sem sinceridade de propósitos; mesmo que assumissem, se produziria apenas um 
efeito de meditação, uma tentativa de autodestruição. Pois aqueles que desejam seguir a outros em 
seu sulco, e não no sulco de Deus, colocando limites em seu progresso posterior – para estes digo: 
quem conhece um só caminho, e quer que o mundo todo caminhe nele, atrai males irremediáveis aos 
outros, porque os mantém a vida toda parando diante de certos pontos, o que impede Deus de abençoá-
los infinitamente. 

Para mim, deveríamos agir na vida divina, como se fosse uma escola. Os aprendizes não são 
mantidos sempre na mesma classe, mas passam a outras mais avançadas. Ó ciência humana! Tão 
pouco valorizada, mas contigo os homens não falham em tomar precauções! Ó ciência divina e 
misteriosa! És tão grande e tão necessária; ainda assim és negligenciada, limitada, contraída e 
violentada pelos homens! Nunca haverá uma escola de religião! Quem sabe, ao desejar fazer da 
religião um estudo, o homem a tenha arruinado! Pensou em atribuir regras e limites ao espírito de 
Deus, que não tem limite algum. 

Pobres almas sem poder! Vocês servem mais para responder aos propósitos de Deus, e se 
forem confiáveis, sua devoção será ainda mais agradável à Ele do que aquela dos grandes intelectos, 
que faz da oração um estudo e não uma devoção. Mais que isso, digo que tais almas, que parecem tão 
desprovidas de poder e tão incapazes, são dignas de consideração; munidas de uma simples “batida 
na porta”, esperam humildemente que a porta lhes seja aberta. Aquelas pessoas de grande intelecto e 
compreensão sutil, que não conseguem permanecer um momento em silêncio diante de Deus, que  
produzem uma Babel contínua, hábeis em prestar contas de sua devoção, nos mínimos detalhes, que 
prosseguem de acordo com sua vontade, e cujo mesmo método, que praticam como querem, sob um 
assunto de interesse próprio; estes estão satisfeitos consigo e com sua luz; discorrer sobre preparação 
e método de oração, pouco ajudará no processo e  depois de 10 ou 20 anos de exercícios, 
permanecerão sempre os mesmos. 

Será que no caso de amar uma simples criatura miserável, usarão métodos? O mais ignorante 
nessa questão, tem mais habilidade. O mesmo ocorre, ainda que de forma diferente com relação ao 
amor divino. Portanto, se alguém que nunca aprendeu nada sobre religião, vier até vós, a fim de 
aprender, ensine-o a amar muito à Deus, e que se permita o perfeito abandono no amor, e logo ele 
saberá. Se for uma natureza lenta para o amor, deixe que faça o seu melhor, e espere pacientemente 
até que o amor propriamente dito se faça amado, da maneira dele, e não da sua. 
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Parte – I 
 

CAPÍTULO III 
Sobre o segundo caminho de retorno da alma à Deus - o que é a Via Passiva - Caminho 
de Luz – Sobre as duas formas de introdução à Via Passiva – Descrição desta classe e 

de suas vantagens surpreendentes – Precauções necessárias e observações relativas a 
esta classe, sua conduta, perfeições, imperfeições e experiências. 

 
A segunda classe é como aqueles rios largos de curso lento e firme. Fluem com pompa e 

majestade. Seu curso é direto e fácil de ser seguido; são carregados de mercadorias, e podem ir direto 
ao mar, sem se misturar com outros rios; demoram para alcançar o mar pois são lentos e graves. 
Alguns, nem chegam a alcançá-lo, pois se perdem em outros grandes rios, ou se desviam por algum 
outro braço do mar. Muitos destes rios são próprios para o transporte de mercadorias, e são 
pesadamente carregados por cargas. Podem ser represados por comportas e mesmo interrompidos em 
certos pontos. Tais são as almas da via passiva. A força dessas almas é abundante. São contemplados 
com dons, graças e favores celestiais; são a admiração de sua geração e muitos santos que brilham 
como estrelas na Igreja, nunca passaram esses limites. Esta classe é composta de duas espécies. A 
primeira começa de forma comum e depois é atraída para a contemplação passiva. Outros são como 
que tomados de surpresa; são pegos pelo coração, e se sentem amando sem ter conhecido o objeto de 
seu amor. Pois há uma diferença entre amor divino e humano; o amor humano precisa conhecer o 
objeto amado, pois como é exterior, os sentidos estão envolvidos e são a comunicação entre eles: o 
olho vê, o coração ama. Não é assim com o amor divino. Deus tem o poder absoluto sobre o coração 
do homem; Ele é seu princípio e seu fim, não é necessário que Ele se faça conhecer ao coração do 
homem, o que Ele é. Ele o toma por assalto, sem batalha. O coração não tem poder de resistência, 
mesmo que Ele nem use, em absoluto, de autoridade violenta, a não ser que queira, em alguns casos, 
a fim de manifestar Seu poder. Ele toma os corações, fazendo com que queimem em um instante; 
mas, normalmente Ele concede flashes de luz que deslumbram os corações e os elevam para perto de 
Si. 

Essas pessoas podem parecer muito maiores, do que aquelas das quais falarei mais adiante, 
para aqueles que não possuem discernimento divino, pois externamente se atem a um alto grau de 
perfeição. Deus eleva eminentemente suas capacidades naturais e as repões de forma extraordinária; 
nem por isso elas enfrentam algum estado de aniquilação do ser. Deus nunca as atrai para fora de seu 
próprio ser, para que se percam Nele. Essas características são, contudo, maravilhosas e de grande 
admiração dos homens. Deus lhes concede dons sobre dons, graças sobre graças, visões, revelações, 
vozes interiores, êxtases, arroubos, etc. É como se todo o cuidado de Deus fosse o de enriquecer e 
tornar mais belas essas almas, comunicando-lhes Seus segredos. Todo júbilo lhes pertence.  
Isso não significa que não carreguem cruzes pesadas e deixem de enfrentar tentações ferozes: são 
como sombras que fazem com que suas virtudes brilhem com mais luminosidade; suportam as 
tentações vigorosamente e carregam suas cruzes com bravura; são almas que desejam ainda mais: são 
todas chama e fogo, entusiasmo e amor. Deus faz uso delas para grandes realizações; são almas que 
desejam unicamente o que vem de Deus; Deus encontra seu deleite em satisfazer todos os seus desejos 
e em realizar suas vontades. 

Neste caminho, há vários graus de progresso, alguns com grau de perfeição maior do que os 
outros; o perigo está em fixarem os pensamentos naquilo que Deus fez por elas, parando assim nos 
dons, ao invés de serem guiadas por eles ao Doador. 

O projeto de Deus na doação e profusão de Sua graça e profusão deseja atraí-las para perto de 
Si; mas, o uso que as almas fazem disso é equivocado: repousam, refletem, olham e se apropriam de 
tais dons; desta forma surge vaidade, complacência, autoestima, a preferência por almas semelhantes 
e não por outros destruindo a vida religiosa. 

São pessoas admiráveis e muitas vezes bastante úteis ao próximo, devido a uma graça 
concedida, principalmente se forem almas trazidas das profundidades de pecado. No entanto, são 
menos indicadas para guiar os outros do que aqueles que virão depois. 
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Por estarem perto de Deus, tem horror ao pecado e retrocedem dos pecadores, e como nunca 
experimentaram as misérias que enxergam nos outros, ficam espantadas e incapazes de aconselhar ou 
ajudar. 

Esperam grandes perfeições do outro, ao invés de conduzirem a ela pouco a pouco; quando 
se deparam com o fracasso, não ajudam o próximo na proporção do próprio avanço ou com os 
desígnios de Deus, procura evitá-los. Tem dificuldades em conversar com aqueles que não estão em 
seu nível, preferindo uma vida solitária ao ministério do amor. 

Caso a conversa dessas pessoas fosse ouvida por aqueles não tão divinamente iluminados, 
seriam considerados iguais aos da classe anterior, ou ainda mais avançados. Fazem uso dos mesmos 
termos – MORTE – A PERDA DO EGO – ANIQUILAÇÃO, etc; pode ser mesmo verdade que 
morram realmente, à sua maneira, que sejam aniquilados e percam a si mesmos, pois a sensibilidade 
natural que possuem se perde ou é suspensa em épocas de devoção; perdem até mesmo o hábito de 
fazer uso dela. Por isso são almas passivas, mas possuem luz, amor e força em si mesma; gostam de 
reter algo que lhe é próprio, pode ser até mesmo suas virtudes, mas de forma tão delicada que somente 
o olho Divino pode detectar.  

São tão carregadas de mercadorias que seu curso se torna lento. O que pode ser feito então 
por elas? Há um caminho mais certo e seguro para essas almas, mais do que o caminho da fé: precisam 
ser levadas da sensibilidade para o supranatural, daquilo que é conhecido e percebido para o mais 
profundo, porém seguro, obscuridade da fé. É inútil querer ter certeza se essas coisas são de Deus ou 
não, já que precisam ser superadas; pois, se são coisas de Deus, levarão até Ele, simplesmente nos 
abandonando Nele; Se não forem coisas de Deus, não seremos enganados por elas, se não tivermos 
apego. 

São pessoas que encontram muita dificuldade em penetrar o caminho da fé, mais do que as da 
primeira classe, pois o que possuem já é tão grande, e tão evidentemente pertencente à Deus, que não 
acreditarão ter algo ainda mais elevado na Igreja de Deus Por isso, se agarram ao que tem. 
Deus! Quantas possessões espirituais são tomadas por grandes virtudes para os menos esclarecidos! 
As mesmas são consideradas grandes e perigosas para os que enxergam! Pois aqueles deste caminho 
consideram virtude aquilo que outros consideram faltas sutis; a luz para enxergá-las como realmente 
são, não é dada à essas almas. São pessoas que possuem regras e regulamentos para a própria 
obediência, marcada pela prudência; |São fortes e vigorosos, embora pareçam mortos. Estão de fato 
mortos com relação aos desejos próprios, mas não em sua fundação. 

Frequentemente são almas que possuem o silencio interior, certo mergulho em Deus, que 
distinguem e expressam bem; mas não possuem aquele desejo secreto de não ser nada, como a classe 
anterior. É verdade podemos perceber certa aniquilação, humildade profunda e humilhação diante da 
imensa Grandiosidade de Deus. Tudo isso é uma aniquilação na qual habitam sem serem aniquiladas. 
Possuem o sentimento de aniquilação sem a realidade, pois a alma está ainda alimentada por seus 
sentimentos, e este estado é mais satisfatório a elas do que qualquer outro, pois lhe dá mais segurança.  
Esta classe de almas geralmente só é trazida à Deus através da morte, a não ser que se trate de almas 
privilegiadas, designadas por Deus a serem luzes de Sua Igreja, ou as quais Ele deseja santificar de 
forma mais eminente; destas Ele rouba aos poucos todas as suas riquezas. Mas como poucos têm 
coragem suficiente e estão dispostos a perderem todas as bênçãos após tê-las recebido, poucas passam 
deste ponto. Talvez a intensão de Deus seja que não passem mesmo; como na casa do Pai há muitas 
moradas, que elas ocupem somente essa. Deixemos as causas a Deus. 
 
 

Parte – I 
 

CAPÍTULO IV 
SOBRE O TERCEIRO CAMINHO DE RETORNO À DEUS, QUE É O CAMINHO PASSIVO DA FÉ – SOBRE 

SEU PRIMEIRO GRAU – DESCRIÇÃO DESTE CAMINHO SOB A ANALOGIA DE  TORRENTE – PROPENSÃO 
DA ALMA EM DIREÇÃO À DEUS – SUAS PROPRIEDADES – OBSTÁCULOS E EFEITOS EXPLICADOS PELA 

SIMILITUDE DO FOGO – O QUE ACONTECE COM A ALMA CHAMADA A CAMINHAR NO CAMINHO 
PASSIFICO DA FÉ – EXPLICAÇÕE DO PRIMEIRO GRAU DO TERCEIRO CAMINHO – SOBRE O ESTADO DA 
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ALMA NO TERCEIRO CAMINHO – O REPOUSO QUE A ALMA ENCONTRA NESSE CAMINHO SERIA 
DOLOROSO SE DEUS NÃO A TIRASSE DALI, A FIM DE PROSSEGUIR COM SEU AVANÇO. 

 
O que poderíamos dizer sobre as almas do terceiro caminho, senão que elas se assemelham a 

TORRENTES que surgem no alto das montanhas? Seu curso encontra-se no próprio Deus e não 
possuem um momento sequer de repouso antes que estejam Nele perdidas. Nada as detém e nenhum 
encargo são depositados sobre eles. Se movimentam com uma rapidez que chega a alarmar os mais 
confiantes. Estas torrentes fluem sem ordem, aqui, ali, onde quer que possam encontrar uma 
passagem, sem leito regulares, nem curso ordenado.  

Às vezes se tornam barrentos, passando por terras pouco firmes que carregam consigo, por 
conta de sua rapidez. Às vezes parecem irrecuperavelmente perdidos, e depois de um tempo 
reaparecem, somente para se precipitarem novamente em outro abismo, ainda mais profundo que o 
primeiro. É divertido para esse tipo de torrente se mostrarem, se perderem e se arrebentarem nas 
rochas. Seu curso é tão rápido, a ponto de serem indiscerníveis; mas, finalmente, após terem se 
chocado contra as rochas e tantas vezes terem se perdido e se encontrado, alcançam o mar, onde se 
perdem para nunca mais serem encontrados. 

E lá no mar, pobres, inúteis, destituídos de mercadorias a pobre torrente que um dia foram, é 
maravilhosamente enriquecida; já não é mais rica por conta de riquezas próprias, como outros rios, 
que apenas carregam certa quantidade de mercadorias ou certas raridades, mas torna-se rico das 
riquezas do próprio mar. Carregam em seu seio as maiores embarcações; é o mar que as carregam, 
mas é o rio também, pois estando este perdido no mar, tornou-se um com ele. 

Notem que o rio ou torrente que assim se precipitou ao mar, não perde a sua natureza, ainda 
que seja tão transformado e se perca a ponto de não ser reconhecido. Permanecerá sempre sendo o 
que era, ainda que sua identidade seja perdida, não quanto à realidade, mas quanto à qualidade; pois 
este toma as propriedades da água salgada, que não tem nada de peculiar para si mesma, e quanto 
mais permanece e perde a si mesma no mar, mais muda sua própria natureza por aquela do mar.  Por 
que, então, estas pobres torrentes não são adequadas? Sua capacidade é ilimitada, uma vez que é a 
mesma do mar; é capaz de enriquecer toda a terra. Que prejuízo feliz! Quem poderia te descrever? 
Quem poderia avaliar o ganho adquirido por esse rio que não serve para nada, tido como uma coisa 
louco, cujos barcos menores não podem ser confiados? Sim, pois se não são capazes de restringirem-
se a si mesmos, poderia levar os barcos consigo. O que diriam do destino destas torrentes, ou grandes 
rios? Que fluem com tanta majestade, que são o deleite e a admiração do mundo; a glória pela 
quantidade de mercadorias que carregam? O destino desta pobre torrente, que consideras com 
desprezo ou no máximo com compaixão, o que se tornou? Para que ele serve agora, ou melhor, para 
que uso que não serve? O que lhe falta? Vocês agora são seus servos, uma vez que as riquezas que 
possuem não passam de estouro de sua abundância ou um novo fornecimento que carregam para ele. 
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