
É por isso que muitos mestres 

espirituais causam grandes danos a 

muitas almas. Como eles não entendem 

os caminhos e as propriedades do 

espírito, geralmente levam as almas a 

perder a unção destes suaves unguentos 

com que o Espírito Santo as vai 

ungindo e dispondo para si, instruindo-as com modos 

rasteiros que eles usaram ou leram por aí, e que não 

servem senão para principiantes. E como os 

conhecimentos que têm só servem para estes, e mesmo 

assim sabe-o Deus, não querem que as almas vão mais 

além daqueles princípios e modos discursivos e 

imaginários – embora Deus as queira levar – para que 

nunca excedam e transcendam a capacidade natural, com 

a qual muito pouco pode a alma lucrar…. 

 

O segundo cego, que poderia embaraçar a alma neste 

estilo de recolhimento, é, como dissemos, o demónio, 

que, por ser cego, quer que a alma também o seja (…). 

 

O terceiro cego é a própria alma, a qual, por não se 

entender a si mesma, como dissemos, se perturba e 

prejudica. Como não sabe agir senão pelos sentidos e o 

discurso do entendimento, quando Deus a quer pôr 

naquele vazio e solidão, onde não pode usar das potências 

nem dos respectivos actos, julgando que nada faz, procura 

agir; e assim, a alma enche-se de secura e desgosto, 

estando já a saborear a ociosidade da paz e do silêncio 

interior com que Deus secretamente a adornava» (São 

João da Cruz, Chama de amor viva 3, 63. 66). 

 

«O apetite cega e obscurece a alma, porque o apetite, 

como tal, é cego; não tem entendimento algum, e a razão 

há-de fazer sempre de guia de cego. Por isso, sempre que 

a alma se guia pelo seu apetite, cega-se, porque quem vê 

deixa-se guiar pelo que não vê; isto equivale a serem 

ambos cegos. Então, segue-se daí o que nosso Senhor diz 

por S. Mateus: Se um cego guiar outro cego, ambos 

cairão nalguma cova (Mt 15, 14). 

 

De nada servem os olhos à borboleta, quando o apetite 

pela formosura da luz a deslumbra para a fogueira. 

Também podemos dizer que quem se alimenta dos 

apetites é como o peixe encandeado, a quem a luz enche 

de trevas para não ver os perigos que os pescadores lhe 

armam. É o que David dá muito bem a entender, dizendo 

dos que se lhes assemelham: Supercecidit ignis, et non 

viderunt solem (Sl 57, 9). É como se dissesse: Sobreveio-

lhes o fogo que aquece com o seu calor e encandeia com 

a sua luz. Isso é o que o apetite faz na alma: acende a 

concupiscência e encandeia o entendimento para que não 

possa ver a sua luz» (São João da Cruz, 1 Subida do 

Monte Carmelo, 8, 3). 

 

«A razão de me alongar um pouco mais neste 

assunto é a pouca prudência que me pareceu ver 

nalguns mestres espirituais. Convencidos de que 

essas apreensões sobrenaturais são boas e vindas de 

Deus, uns e outros chegaram a cometer grandes 

erros e a sentirem-se muito ignorantes. Cumpriu-se 

neles a sentença do nosso Salvador: Se um cego 

guiar outro cego, ambos caem nalguma cova (Mt 

15, 14). 

 

E não diz que cairão, mas que caem, porque não é 

preciso esperar pela queda no erro para que caiam. 

Só a ousadia de se deixar guiar um pelo outro já é 

um erro; assim, caem logo ao princípio e em pouca 

coisa. Há alguns que, na orientação das almas que 

têm essas visões, seguem um modo e um estilo tal, 

que as levam a errar ou a atrapalharem-se com elas, 

não as levando pelo caminho da humildade e dando-

lhes pé para, de alguma maneira, se fixarem nelas. 

Essa é a razão de perderem o verdadeiro espírito de 

fé, de não as instruírem na fé, gostando até de falar 

muito dessas coisas. Desta maneira, dão a entender 

às almas que apreciam muito aquilo e lhe fazem 

caso; por conseguinte, elas devem fazer o mesmo. 

As almas, portanto, ficam atidas às visões, mas não 

instruídas em fé, vazias, livres e soltas delas para 

voar à altura da fé escura. Tudo isto depende muito 

do modo e estilo que a alma vê no seu mestre a 

respeito de tudo isto. O que eu sei é que 

rapidamente, e sem querer, fica cheia de estima por 

aquilo, retirando os olhos do abismo da fé» (São 

João da Cruz, 2 Subida do Monte Carmelo, 18, 2). 
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«A boca fala do que transborda do coração»». 

 

 
 

«Nada há mais frio do que um cristão que não se 

preocupa com a salvação dos outros. Não podes 

desculpar-te com a pobreza: acusar-te-á aquela 

mulher que deu ao templo duas pequenas moedas. 

Também Pedro dizia: Não tenho prata nem ouro. E 

Paulo era tão pobre que muitas vezes passou fome e 

lhe faltava o alimento necessário. Não podes 

justificar-te dizendo que és de condição humilde: 

também esses dois eram pessoas humildes, de 

modesta condição. Não podes pretextar que és 

ignorante: também eles não eram letrados. Não 

podes desculpar-te com a doença: também Timóteo 

poderia fazer o mesmo, ele que frequentemente se 

via sujeito a enfermidades. Cada um de nós pode ser 

útil ao próximo, se quiser cumprir os seus deveres. 

Não vedes as árvores que não produzem fruto, como 

são fortes, bonitas, altas e esbeltas? Mas se 

tivéssemos um pomar, preferiríamos em vez delas 

ter romãzeiras e oliveiras carregadas de frutos. 
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Aquelas árvores estão no jardim para ornamento, 

não para produzir; e se alguma coisa rendem, pouco 

é. Assim são as pessoas que só olham aos seus 

interesses. Nem sequer chegam a poder comparar-se 

a estas últimas árvores, mas só merecem castigo; 

porque as árvores sem fruto servem ao menos para 

construções e defesas. Pergunto: Quem assim 

procede pode ser cristão? Se o fermento misturado à 

farinha não fizer levedar toda a massa, terá sido 

verdadeiro fermento? E que se há-de dizer dum 

perfume que não espalhe a sua fragrância? Havemos 

de lhe chamar perfume? Não digas: Não sou capaz 

de influenciar os outros. Se fores cristão verdadeiro, 

é impossível que o não faças. Se é certo que não há 

contradição na natureza, também é certo o que 

afirmamos: faz parte da natureza do cristão influir 

nos seus semelhantes. A luz do cristão não pode 

ficar escondida; uma lâmpada tão resplandecente 

não se pode ocultar» (S. João Crisóstomo, Homilias 

sobre os Actos dos Apóstolos). 

 

PALAVRA DE DEUS 
 

Leitura do Livro de Ben-Sirá  

Sir 27, 5-8 (gr. 4-7) 

 

Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas: assim 

os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. 

O forno prova os vasos do oleiro e o homem é posto 

à prova pelos seus pensamentos. O fruto da árvore 

manifesta a qualidade do campo: assim as palavras 

do homem revelam os seus sentimentos. Não elogies 

ninguém antes de ele falar, porque é assim que se 

experimentam os homens. 

 

Sl 91: É bom louvar o Senhor. 

 

É bom louvar o Senhor 

e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, 

proclamar pela manhã a vossa bondade 

e durante a noite a vossa fidelidade. 

O justo florescerá como a palmeira, 

crescerá como o cedro do Líbano: 

plantado na casa do Senhor, 

florescerá nos átrios do nosso Deus. 

 

Mesmo na velhice dará o seu fruto, 

cheio de seiva e de vigor, 

para proclamar que o Senhor é justo: 

n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios            1 Cor 15, 54-58 

 

Irmãos: Quando este nosso corpo corruptível se 

tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se 

tornar imortal, então se realizará a palavra da 

Escritura: «A morte foi absorvida na vitória. Ó 

morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o 

teu aguilhão?» O aguilhão da morte é o pecado e a 

força do pecado é a Lei. Mas dêmos graças a Deus, 

que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e 

inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do 

Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no 

Senhor 

 

Refrão: Vós brilhais como estrelas no mundo, 

ostentando a palavra da vida. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                          Lc 6, 39-45

   

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte 

parábola: «Poderá um cego guiar outro cego? Não 

cairão os dois nalguma cova? O discípulo não é 

superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito 

deverá ser como o seu mestre. Porque vês o argueiro 

que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave 

que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: 

‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’, 

se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira 

primeiro a trave da tua vista e então verás bem para 

tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore 

boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom 

fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: não se 

colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas 

das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu 

coração tira o bem; e o homem mau, da sua maldade 

tira o mal; pois a boca fala do que transborda do 

coração». 

«Avisada, pois, a alma de que, nesta 

obra, Deus é o principal agente e o 

moço de cego que a há-de levar pela 

mão aonde ela não saberia ir, isto é, 

às coisas sobrenaturais, 

incompreensíveis ao seu 

entendimento, vontade, e memória –, 

todo o seu principal cuidado há-de 

consistir em não pôr obstáculos àquele que a guia 

pelo caminho ordenado por Deus na perfeição da lei 

de Deus e da fé… Este impedimento pode advir-lhe 

se se deixa levar e guiar por outro cego. Aqui, os 

cegos que a poderiam desviar do caminho são três, a 

saber: o director espiritual, o demónio e ela própria. 

E para que a alma entenda como isto pode 

acontecer, falaremos um pouco sobre cada um deles. 

 

Quanto ao primeiro, a alma que quer avançar no 

recolhimento e na perfeição, convém imenso ver 

bem em que mãos se coloca, porque o discípulo será 

como o mestre, e tal pai tal filho. Advirta-se que 

para este caminho, pelo menos para o mais elevado 

e até para o médio, dificilmente se encontrará um 

guia completo em todas as qualidades que se 

requerem. 

 

Além de sábio e prudente, há-de ter experiência. A 

sabedoria e a prudência são fundamentais para 

conduzir o espírito, mas se não houver experiência 

do que é puro e verdadeiro espírito, não atinará em 

orientar a alma nele, quando Deus lho dá, nem 

sequer o poderá entender. 


