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ALGUMASNOTASPRÉVIAS

 Primeira–Emtraduçõesdetextosantigos,comoacontececom
adestaAutobiografia(nocaso,espanholeitalianodoséculoXVI),
apresentam-seduasopções(ouporventuraoutras).Primeira:tentar
«modernizar»amaneiradeescreverdaépocaemquestão.Segunda:
conservaroestiloeamaneiradefalar,ainda,evidentemente,comas
«adaptações»necessáriasàcompreensãodotexto.
 Nósoptámospelasegunda,pornosparecerqueissocorresponderiamelhoraoespíritodotexto,talqualelefoiescrito,dentrode
determinadaépocaementalidade.
 Segunda–AdesignaçãodeAutobiografiadadaànarraçãoque
Santo Inácio fez da sua vida, foi dada pela primeira vez por J.F.
O’ConoremNovaIorque,em1900,tendosidoseguidoporoutros
naAlemanha,EspanhaeItália.
 Terceira – As 13 Adições feitas pelo P. Gonçalves da Câmara
devemtersidoacrescentadasmaistarde.Infelizmente,nemnosarquivosdePortugalnemdaItáliafoiencontradotextooriginal.Serão
postassempreentrecolcheteseemitálico,paraasdistinguirdoresto
dotexto.
 Quarta–NãopodemosduvidardovalorhistóricodaAutobiografia. Por várias afirmações do P. Luís da Câmara, sabemos que
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elefoiabsolutamentefielaoqueouviudeSantoInácio,nãosópela
excelentememóriaquetinha(segundotestemunhaoP.Nadal),mas
tambémpelorigorquepôsemreproduziroqueSantoInáciolhe
disseecomolhodisse.Diz-nosele:«Hetrabajadodeningunapalabraponer,sinolasqueheoídoalPadre»(«Esforcei-meporescrever
somenteaspalavrasqueouviaoPadre»).

6

INTRODUÇÃO1

 Dá-secomtodaajustiçaonomedeAutobiografia(aindaqueao
longodahistóriatenhaaparecidosoboutrasdesignações),aorelato
queSantoInáciofezdasuavidaaoP.LuísGonçalvesdaCâmara2.
SantoInácionãoescreveuassuasmemóriasdesuaprópriamão,mas
areproduçãodassuaspalavrasétãofiel,queécomoseeleastivesse
escrito.OP.CâmaraeoutroshistoriadoresdizemqueSantoInácio
asditouequeoseuconfidenteastomoudosseuslábios;expressões
estas que nos revelam que este relato, ainda que traçado por pena
alheia,conservatodaaespontaneidadedeumaverdadeiraautobiografia.
 SantoInácio,nosseusúltimosanos,concretamenteentre1553e
1555,acedendoaosreiteradospedidosdosseusfilhos,decidiufinal 1ResumodaqueescreveuoP.CândidoDalmasesS.I.,paraaediçãodaAutobigrafia,nasObrasCompletasdeSantoInácio,BAC,1952.Usaremosareedição
destaobrafeitaem1997,comasrespectivasnotas,completadascomasdoP.Larrañaga,BAC,1947.
 2OP.LuísGonçalvesdaCâmaranasceu,emLisboa,porvoltadoano1519
e morreu em 1575. Entrou na Companhia de Jesus em Lisboa, no dia 27 de
Abrilde1545.ChegouaRomaa23deMaiode1553,onderecebeuocargode
Ministrodacasa,eaquipermaneceuatéOutubrode1555,dataemquesaiupara
Portugal.DepoisdamortedeSantoInácio,voltouem1558,paraparticiparna
primeiraCongregaçãoGeral,naqualfoieleitoassistentedePortugal.Em1559,
tevequeregressaràsuapátria,apedidodaCortePortuguesa,paraseencarregar
daformaçãodoreiD.Sebastião.
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mentereferir-lhesopercursodasuavida,masnãodetoda.Orelato
vai somente até ao ano de 1538, quando o governador de Roma
concedeusentençafavorávelemseufavoredosseuscompanheiros3.
Apartirdestadata,sótemosalgumasbrevesnotassobreasobrasde
apostolado fundadas ou promovidas pelo Santo em Roma e uma
breveindicaçãosobreomodocomoescreveuosExercícioseasConstituições.
 PorqueéqueSantoInácioterminouaquiasuanarração?Épossível que tenha sido porque o resto da sua vida era perfeitamente
conhecido pelos seus companheiros. Mas a razão principal deve
buscar-se na rápida partida do confidente, P. Câmara, no dia 23
de Outubro de 1555. No prólogo que este escreveu (ver adiante)
lemoscomoquisaproveitaratéàsúltimashorasdasuapermanência
emRoma,masapartidaimpediu-odecontinuar.Aindaqueéde
lamentar que o relato autobiográfico não se tenha prolongado até
aosúltimosanosdavidadosanto,aquiloquenosdeixouédecapital
importânciaparaconheceraevoluçãointeriordeSantoInácioea
génesedaCompanhiadeJesus.
 AAutobiografiaéofrutodonaturaldesejoquesentiramosmais
íntimoscolaboradoresdeSantoInáciodeconhecerospormenores
davidadoseupaiemespírito.Em1546,ojovemRibadeneira4mostroudesejosdeescreveravidadofundador.Umanomaistarde,
oP.JoãodePolancopediuaoP.DiogoLaínezquelherevelasseos
factosdavidadeSantoInácio,queeleconheciamuitobem.
 3Vern.98destaAutobiografia.
 4PedroRibadeneira,espanhol(Toledo,1.12.1526-Madrid,22.9.1611).Em
Roma,foipajemdocardealA.Farnesse.Em18deSetembrode1540entroupara
aCompanhia.Ordenadosacerdoteem1553,foienviadoparaaBélgica,em1555,
paraaífundaraOrdem.FoiprovincialdaEtrúria,comissárionaSicília,assistente
dogeralesuperiordosjesuítasemRoma.RegressandoaEspanhaem1570,dedicou-seaescrever.Pelasualinguagemlímpidaecastiça,éconsideradoumdos
clássicosdalínguacastelhana.
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 Masentretodososquedesejaramconheceravidadosanto,distingue-seoP.Nadalqueteveacoragemdesedirigirdirectamente
aofundador,pedindo-lhequecontasseasuavida.Pode-seassegurar
que se hoje temos a Autobiografia, o devemos ao P. Nadal. Este
pretendiadarassimummodeloàCompanhia,porquepensavaque
avidadeSantoInácioeraofundamentodamesmaCompanhia(ver
prólogodoP.Câmara,n.4).
 OsprólogosdoP.NadaledoP.Câmara,queantepomosàAutobiografia,referem-nosamaneiracomoelafoiescrita.OP.Luís
daCâmaradiz-nosqueSantoInáciosedecidiuanarrarasuavida,
movidoporimpulsointerior,«falandodemaneiraquemostravaterlheDeusconcedidograndeclarezaemdeverfazê-lo»(prólogo,n.1)
equetinhadeterminadoquefosseaelequedescobrisseestascoisas.
Apartirdeentão,oP.Câmarafoi-lherecordandotodososdiasoseu
compromisso,atéqueemAgostode1553,osantodeuinícioàsua
narração.
 SantoInácionãoreferiuasuavidaaoP.Câmaradeumasóvez,
masemtrêsocasiões,separadasentresiporumlongoperíodode
tempo.Aprimeira,deAgostoaSetembrode1553;asegunda,em
Março de 1555; a terceira em Setembro-Outubro do mesmo ano
(n.4-5doprólogo).
 AúltimaconversacomSantoInáciotevelugarentreosdias20e
22deOutubrode1555,vésperadapartidadoP.LuísdaCâmara.
Este,porcausadapressa,nãotevetemposuficientepararedactaras
suasnotasemRoma,eviu-seforçadoadeixaressetrabalhoparaGénova,dondeembarcariaparaPortugal.Pornãodispor,emGénova,
deamanuenseespanhol,foiobrigadoaditá-lasemitaliano.Éestaa
razãodapassagembruscaparaestalíngua,apartirdon.79.
 Orelatoinacianotemtodasasgarantiasdefidelidadeeveracidade.Conhecemosomododecontarascoisasusadopelosanto,«que
écomtantaclareza,queparecequetornaapessoapresenteemtudo
9
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aquiloquesepassou».Porseulado,oP.Câmara,quetinhamuito
boamemória,umavezouvidoorelatodeInácio,«iaimediatamente
escrevê-lo…,primeiroempontosdaminhamãoedepoismaislongamente,comoestáescrito»(prólogo,n.3).
 Afidelidadeestende-seàsprópriaspalavras:«Esforcei-mepornão
pôrnenhumapalavraanãoserasqueouvidoPadre»,esealguma
faltahouvefoique,«paranãomedesviardaspalavrasdoPadre,não
pudeexplicarbemaforçadelas»(ib.).Oprópriodesalinhodoestilo,
noslevaàconvicçãodequenãosóosfactosnarrados,mastambém
asprópriaspalavrassãodeInácio5.
 PossuímosnaíntegraorelatodeInácio?Nãohárazõesparaduvidardisso.Mastemosmotivosparapensarquefaltaalgonoprincípio,
jáqueSantoInáciocontouaoseuconfidente«todaasuavidaeas
travessurasdemancebo,claraedistintamentecomascircunstâncias»
(prólogo,n.2),eCâmaraencerratodoesteperíododajuventudede
Iñigonaafirmaçãogeralcomquedáinícioàsuanarração:«Atéaos
vinteeseisanosdeidade,foihomemdadoàsvaidadesdomundo,e
deleitava-seprincipalmentenoexercíciodasarmas,comumgrande
evãodesejodeganharhonra».
 Em relação aos factos narrados na Autobiografia nota-se uma
grandediversidade.Encontramostantofactosexternosdavidade
Inácio,comofenómenosinternosdasuavidamísticadeuniãocom
Deus.Háepisódiossecundáriosreferidoscommuitospormenorese,
pelocontrário,chamaaatençãoosilênciosobrefactosimportantes.
Porexemplo,entreosmuitosdadosqueencontramossobreavida
 5«Editavapasseando,comosempretinhafeitoantes»(PrólogodoP.Câmara,
n.5).Apalavraditarnãotemaquiosentidoquenóslhedamos,comopodever-se
poraquiloqueomesmoP.Câmaranosdiznoseuprólogo,n.3,acercadomodo
comofoicompostaa Autobiografia.Noutrasocasiõesusaoutraspalavras:«começou-meadizertodaasuavida»(ib.n.2),«omodoqueoPadretemdenarrar»
(ib.n.3).
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deSantoInácioemManresa,faltatodaaindicaçãosobreacomposiçãodosExercícios,daqualsósedáumaligeirainsinuaçãonofim
dolivro,jáforadanarraçãocronológicadosfactos(n.99).
 OquedissemossobreaexactidãoefidelidadedaAutobiografia,
nãodeveaplicar-sedomesmomodoàsnotasmarginaisqueoP.Câmaraescreveumaistardeequenotextocolocamosentrecolchetes
eemitálico,comojádissemos.Aofalardaverdadehistóricadeste
documento,podeperguntar-sesefoisujeitoàrevisãodeSantoInácio; mas esta perguntasósepodefazeracercadaparteescritaem
castelhano,aúnicaqueoP.LuísdaCâmararedigiuemRoma.Há
umaspalavrasnoprólogodoP.Câmaraquenoslevamapensarque
SantoInácionemsequersoubequeoseuconfidenteiapondopor
escritoaquiloqueelelhecontava.Afirmaeleque,depoisdeouvir
oSanto,«vinhalogoimediatamenteaescrevê-lo,semdizernadaao
Padre,primeiroempontosdaminhamão…»(prólogon.3).
 Sabemos, contudo, por testemunho do P. Ribadeneira, que se
fizeramcópiasdaAutobiografiaantesdeoP.Câmaratersaídode
Roma,nodia23deOutubrode1555,equeSantoInáciomandou
quesedesseumaaoP.Ribadeneira.Seassimé,nãopareceimprovávelqueSantoInáciotenhavistooescritodoP.Câmara.Contudo,
nãotemosprovasdequeocorrigisseourevisasse.

*****
 A Autobiografia inaciana chegou até nós em várias cópias
manuscritas. Não se conservaram nem os pontos breves tomados
peloP.Câmara,imediatamentedepoisdeosouvirdeInácio,nem
a redacção mais extensa feita posteriormente. Contudo, as cópias
que possuímos são antigas e de grande valor. Entre todas merece
preferênciaaquepossuiuoP.JerónimoNadal(designamo-lapor
textoN),levando-aconsigo,mesmonasviagensforadeItália.Não
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temoprólogodoP.Câmara,masalémdenosoferecerotextoautobiográficoíntegro,contémtambém13anotaçõesmarginaispostas
porLuísdaCâmaraposteriormente.Constituem,porassimdizê-lo,
umaterceiraredacçãodotexto.
 Alémdotextoemespanholeitaliano,possuímoscópiasdastraduçõeslatinasescritasumapeloP.duCoudreteoutrapeloP.João
Viseto.AtraduçãodoP.duCoudretfoifeita,comtodaaprobabilidade,entreosanos1559-1561,duranteosquaisotradutoresteve
no Colégio Romano. Tem ainda o interesse de ter sido corrigida
peloP.Nadal.
****
 Hoje pode parecer-nos inexplicável o facto de a Autobiografia
tersidopublicadasomentenoséculoXVIII,emesmonessaaltura
segundo a tradução do P. du Coudret, e que o seu texto original
sótenhaaparecidoem1904,pelamãodoseditoresdeMonumenta
Historica Societatis Iesu. Neste texto aparecem somente as línguas
originais;masnanovaedição,feitaem1943,pareceuútilpublicar
simultaneamenteatraduçãolatina.
 Nos princípios da Companhia, houve dificuldade em que se
difundisseotextooriginaldaAutobiografia.QuandoS.Francisco
de Borja, em 1566, encarregou oficialmente o P. Ribadeneira de
escreveraVidadeSantoInácio,mandouqueserecolhessemtodosos
exemplaresexistentesdorelatoinaciano,eatéproibiuqueselessem
edifundissem.ArazãoqueRibadeneiradavadestaproibiçãoeraque
«sendocoisaimperfeita[nosentidodeinacabadaoufragmentária],
nãoconvinhaqueestorvasseafédaquiloqueseescrevemaisperfeitamente».Narealidade,aVidadeSantoInácioescritapeloP.Ribadeneiranãoé,emgrandeparte,maisqueaAutobiografiapostaem
estiloclássicocastelhano.
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 Devemos aos Bolandistas6 o mérito de terem arrancado do esquecimentooprincipaldocumentonarrativosobreavidadeSanto
Inácio.FoioP.JoãoPienoautordoeruditoCommentariuspraevius
queenriqueceotomosétimodosActaSanctorumIulii.

 6EramdesignadosporBolandistasosescritoresquecommelhorcríticaestudaramasvidasdossantos.OseunomevemdoP.JoãovanBolland,organizador
dasociedadeem1630.
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1. Tínhamosouvidodizer,outrosPadreseeu,aonossoPaiInácio
que tinha desejado que Deus lhe concedesse três graças, antes de
morrer:aprimeira,queoinstitutodaCompanhiafosseconfirmado
pelaSéApostólica;asegunda,quefossemaprovadososExercícios
Espirituais;aterceira,quepudesseescreverasConstituições.
2. Aorecordarodesejo,evendoquejátinhaconseguidotudoisso2,
temiaqueDeusochamasseembrevedeentrenósparamelhorvida.
Esabendoqueossantosfundadoresdealguminstitutomonástico
tinham deixado aos seus descendentes, a modo de testamento, os
conselhosquehaviamdeosajudaràperfeição,procuravaaoportunidadedepediromesmoaoP.Inácio.Aconteceu,pois,queestando
juntosumdiade1551,disse-meoP.Inácio:–Agoraestavaeumais
 1 O P. Jerónimo Nadal, espanhol, natural de Maiorca, foi um dos Padres
maisíntimosdeSantoInácio.Conhecera-ocomoestudanteemParis.Inácioquis
atraí-loaogrupodecompanheiros,maselenãoserendeu.Sódepoisdesacerdote
egrandelentedeteologia,veioaRoma,fezosExercíciosedeixou-sevencerpela
graça,entrandoparaaCompanhiaem1545.Foihomemdaconfiançadofundador,queoencarregoudepublicarasConstituiçõesnascasasdaOrdemnosvários
paísesdaEuropa.
 2ACompanhiadeJesusfoiconfirmadaoficialmenteporPauloIII,a27deSetembrode1540.OlivrodosExercíciosfoiaprovadopelomesmoPapaa31deJulho
de1548.De1547a1550,SantoInácioescreveuasConstituiçõesdaCompanhia.
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altoqueocéu–,dandoaentender,segundocreio,queacabavade
experimentar algum êxtase ou arroubo, como com frequência lhe
acontecia.
 Perguntei-lhecomtodaareverência:–Quequerdizercomisso,
Padre? – Ele desviou a conversa. Pensando que aquele era o momentooportuno,pedi-lheinsistentementequenosquisesseexporo
modocomoDeusotinhaguiadodesdeoprincípiodasuaconversão,afimdequeesserelatopudesseserparanóscomoumtestamentoeensinamentopaterno.–Porque,disse-lheeu,tendo-vosDeus
concedidoaquelastrêscoisasquedesejáveisverantesdavossamorte,
tememosquenossejaischamadoembreveparaaglória–.
3. O Padre desculpava-se com as suas ocupações, dizendo que
não podia dedicar a sua atenção e o seu tempo a isso. Contudo,
acrescentou:–Celebraitrêsmissasporestaintenção,vós,Polanco3
e Pôncio4, e depois da oração dizei-me o que pensais –. – Padre,
pensaremosomesmoquepensamosagora–.Eeleacrescentou,com
grandesuavidade:–Fazeioquevosdigo–.Celebrámosasmissas
edepoisdelhereferirmosoquepensávamos,prometeuquefariao
quelhepedíamos.
 Noanoseguinte,depoisdomeuregressodaSicília,eestandoa
pontodeserenviadoaEspanha,pergunteiaoPadresetinhafeito
algumacoisa.–Nada,disse-meele.QuandoregresseideEspanha,
 3OP.JoãodePolanco,espanhol,nascidoemBurgosem1516,entrouna
Companhia em 1541. Em 1547 foi nomeado por Santo Inácio secretário da
Companhia,cargoemquepermaneceuaté1573,morrendoem1576.Alémde
outrosescritos,deixouumavidadoP.InácioeHistóriadaCompanhia.
 4OP.PôncioCogordan,francês,naturaldaProvença,eraoecónomodacasa
edetodaaCompanhia.MaistardetrabalhounaFrança,comconstânciaeinteligência,paraoreconhecimentolegaldaCompanhianaquelepaís,tarefaquefoi
muitoárdua.
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noanode1554,volteiaperguntar-lhe;nãotinhafeitonada.Então,
movido por não sei que impulso, insisti novamente: – Há quase
quatroanosquevospeço,Padre,nãosóemmeunome,comoem
nomedosoutros,quenosconteisomodocomooSenhorvosfoi
conduzindodesdeoprincípiodavossaconversão,porquepensamos
que isso será sumamente útil para nós e para a Companhia. Mas
comovejoquenãoofazeis,queroassegurar-vosumacoisa:senos
concedeisoquetantodesejamos,nósaproveitaremosmuitodesta
graça;senãofazeis,nemporissodesanimaremos,masteremostanta
confiançanoSenhor,comosetivésseisescritotudo–.
4. OPadrenãorespondeunada,maspensoquenessemesmodia
chamouoP.LuísGonçalves,ecomeçouacontar-lheascoisasque
este,depois,comasuaexcelentememória,punhaporescrito.São
estesosActosdoP.Inácioquecorremdemãoemmão.OP.Luís
foi eleitor na primeira Congregação geral, e na mesma foi eleito
AssistentedoGeral,P.Laínez.Maistarde,foipreceptoredirector
espiritualdoreidePortugal,D.Sebastião.Padredeinsignevirtude.
OP.Luísescreveuparteemespanholeparteemitaliano,segundo
osamanuensesdequepodiadispor(comojáfoireferido).FezatraduçãooP.AníbalduCoudret5,homemdoutoepiedoso.Escritore
tradutorvivemainda.

 5OP.duCoudret,francês,nascidoem1525,naAltaSabóia,entrounaCompanhiaem1546.EnviadoàSicília,voltouaRomaem1558.Em1561,regressou
àFrançaemorreuemAvinhãoem1599.
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1. Noanode1553,umasexta-feirademanhã,4deAgosto,véspera
deNossaSenhoradasNeves,estandooPadrenohorto,juntoda
casaouaposentoquesechamadoDuque1,comeceiacontar-lhealgumasparticularidadesdaminhaalma,eentreoutrascoisasfalei-lhe
davanglória.OPadredeu-mecomoremédioquereferissemuitas
vezesaDeustodasasminhascoisas,procurandooferecer-Lhetodo
obemqueemmimencontrassereconhecendo-ocomoseuedando-Lhegraçasporele.Efalou-medetalmodosobreistoqueme
consoloumuito,apontoquenãopudereteraslágrimas.
 E assim me contou o Padre que durante dois anos tinha sido
incomodadoporestevício[vanglória],detalmaneiraquequando
estavaparaembarcaremBarcelonaparaJerusalém,nãoseatreviaa
dizeraninguémqueiaparaJerusalémetambémnoutrasparticularidades semelhantes e falou ainda da paz que depois disto tinha
experimentadonasuaalma.
 Daíaumaouduashoras,fomoscomer,eestandoacomercom
eleoMestrePolancoeeu,onossoPadredissequemuitasvezeslhe
 1EstapartedaantigacasadeRomaparecequesechamavadoDuque,pornela
termoradooduquedeGandia,S.FranciscodeBorja,quandoem1550-1551
esteveemRoma,porocasiãodojubileudoAnoSanto.EmboraoSantojátivesse
feitoasoleneprofissãoreligiosa,nodia1deFevereirode1548,nãotinhaainda
tornadopúblicaasuaentradanaCompanhia.
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tinham pedido uma coisa Mestre Nadal e outros da Companhia,
e nunca se tinha determinado a isso; e que depois de ter falado
comigo,tendo-seretiradoparaoseuquarto,tinhasentidogrande
devoçãoeinclinaçãoparafazê-lo;e,–falandodeumamaneiraque
mostravater-lhedadoDeusgrandeclarezaparaofazer–setinhadecididointeiramente;eacoisa[quelhetinhasidopedida]eradeclarar
tudooquetinhapassadopelasuaalmaatéaliequetinhatambém
determinadoquefosseamimquedescobrisseestascoisas.
2. O Padre estava muito doente nessa altura e nunca costumava
prometer-seumdiadevida,equandoalgumdizia:–Fareiistodaqui
aoitoouquinzedias–,oPadre,comoqueespantado,diziasempre:
–Como?!Epensaisviverdurantetantotempo?–Econtudo,daquelavezdissequeesperavavivertrêsouquatromesesparaacabareste
assunto.
 Nodiaseguinteperguntei-lhequandoqueriaquecomeçássemos
erespondeu-mequelhorecordassecadadia(nãomelembroquantosdias)atéquetivessedisposiçãoparaisso.Eassim,nãoencontrando essa disposição por causa das ocupações, pediu depois que lho
recordasse cadadomingo.Eassim,emSetembro(nãomelembro
quantosdias),oPadrechamou-meecomeçouacontartodaasua
vida e as travessuras de jovem clara e distintamente com todas as
circunstâncias.Edepoischamou-menomesmomêstrêsouquatro
vezes,echegoucomahistóriaatéquandoesteveemManresaalguns
dias,comosevêescritoemletradiferente2.
3. OmodoqueoPadretemdenarraréoquelheéhabitualem
todos os assuntos, que é com tanta clareza que parece que torna
 2Nãoconstacomcertezaondesefezestaprimeirainterrupção,masteveque
serantesdon.30.
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presenteàpessoatudoaquiloqueédopassado.Porisso,nãoera
necessárioperguntar-lhenada,porqueoPadrediziatudoaquiloque
podiainteressar.Euvinhaimediatamenteaescrevê-lo,semdizerao
Padre,primeiroempontostomadospelaminhamãoedepoismais
longamente,comoaquivaiescrito.Esforcei-meporreferirsomente
aspalavrasdoPadre.Equantoàquiloquetemoterfaltado,foiporqueparanãomedesviardaspalavrasdoPadre,nãopudeexplicar
bemaforçadealgumadelas.
 Eassimescreviisto,comoficareferidoacima,atéSetembrode
1553.DesdeentãoatéquechegouoP.Nadal,a18deOutubrode
54,oPadrefoi-sedesculpandocomalgumasenfermidadesevários
negóciosqueapareciam,dizendo-me:–Quandotalnegócioestiver
resolvido,voltearecordar-me–.Equandoessenegócioestavaresolvido,lembrava-lhoeeledizia:–Agoraestamosnesteoutro;voltea
recordar-mo–.
4. Mas,depoisdavindadoP.Nadal,alegrando-semuitoporaquilo
que já estava começado, mandou-me que importunasse o Padre,
dizendo-memuitasvezesqueemnadapodiafazermaisbemàCompanhiaqueemfazeristo,equeistoerafundarverdadeiramentea
Companhia3.EassimfalouelepróprioaoPadremuitasvezes,eo
Padredisse-mequelholembrasselogoqueterminasseoassuntoda
dotaçãodocolégio4;edepoisdeterminadoeste,logoqueterminasse
odoPreste5epartisseocorreio.
 3AinsistênciadeNadalempediraSantoInácioarelaçãodosactosdasua
vida,provémdeumprincípioporeleinculcadomuitasvezes,eéqueaCompanhiatemaSantoInácionãosócomofundadorescolhidoporDeus,mastambém
comomodelo,aoqualtemqueimitar.
 4 Trata-se da fundação do Colégio Romano com rendas fixas, desejada por
JúlioIIIefrustradacomamortedestePapa(23deMarçode1555).
 5Trata-sedamissãodaEtiópia,àqualforammandadososprimeirosmissionáriosnosfinaisde1554,ouprincípiosde1555.
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 Retomámosahistóriaa9deMarço.Logoaseguircomeçoua
perigaravidadoPapaJúlioIII,emorreunodia23,eoPadrefoidiferindooassuntoatéquefosseeleitooPapa.Este,apenasfoieleito,
tambémficoudoenteemorreu(quefoiMarcelo)6.OPadrediferiu
oassuntoatéàeleiçãodoPapaPauloIV7econtinuouadiferi-lopor
causadosgrandescaloresedasmuitasocupações,atéaodia21de
Setembro,quandocomeçouatratardemandar-meaEspanha.Por
issoinsistimuitocomoPadreparaquecumprisseoquemetinha
prometido.Marcou-onessemomentoparaodia22deSetembrode
manhã,naTorreVermelha8eassim,depoisdedizerMissa9,apresentei-meaeleparalheperguntarseeraahora.
5. Respondeu-me que o esperasse na Torre Vermelha para que
quando ele chegasse, eu lá estivesse. Compreendi que tinha que
aguardá-lo muito tempo naquele lugar e enquanto me entretive
numpórticoafalarcomumirmãoquemetinhaperguntadoqualquercoisa,chegouoPadreerepreendeu-meporquetinhafaltadoà
obediênciaenãootinhaesperadonaTorreVermelha,enãoquis
fazernadaemtodoaqueledia.

 6MarceloII(MarceloCervini)foieleitoa9deAbrilde1553emorreua30
domesmomês.
 7PauloIV(JoãoPedroCarafa),cujaelevaçãoaosumopontificadotevelugar
a23deMaiode1555.
 8AchamadaTorreRossa(«TorreVermelha»)queseanexouàcasadaCompanhia,foicompradanodia5deDezembrode1553aumsenhorchamadoRossi.
 9 Os manuscritos castelhanos que se conservam terminam aqui, deixando a
frasecortada.Àfaltadotextooriginal,traduzimosdolatimoquefaltaaofimdo
prólogo.Conseguiu-sepreencheressalacuna,graçasaotextodaversãolatinado
P.AníbalCoudray,oqualpôdedisporparaestaparte,comoparatodoorestodo
seutrabalho,dooriginalespanhol-italianodoP.LuísdaCâmara,entreosanos
1559-1561,duranteosquais,regressadodaSicília,viveunoColégioRomano.
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 Depoisvoltámosainsistirmuitocomele.EassimvoltouàTorre
Vermelhaeditavapasseando,comosempretinhaditadoantes.Eu,
paraobservaroseurosto,aproximava-mesempreumpoucodeleeo
Padredizia-me:–Observearegra10–.Ealgumavezque,esquecendo-medoseuaviso,meaproximeidele(eissoaconteceu-meduasou
trêsvezes),oPadrerepetiu-meomesmoavisoefoi-seembora.Por
fimvoltoudepoisparaacabardemeditarnamesmaTorreaquilo
que aqui fica escrito. Mas, como eu estava há muito tempo para
pôr-meacaminho(jáqueavésperadessaviagemfoioúltimodia
em que o Padre falou comigo desta matéria)11, não pude redigir
tudo por extenso em Roma. E como em Génova não tinha um
amanuenseespanhol,diteiemitalianoaquiloquetinhatrazidoescritodeRomaemresumo,etermineiaredacçãoemDezembrode
1555,emGénova12.

 10Asegundaregradamodéstiadiziaassim:«Osolhosseconservemgeralmente
baixos,nãooslevantandomuito,nemosvoltandoparaumaeoutraparte.Ao
falarcomalguém,especialmenteseépessoaderespeito,nãosetenhamfixosno
seurosto,antesbaixos,normalmente».
 11Conclui-sepelon.99queoúltimocolóquiodeSantoInáciocomoP.Câmaratevelugarnodia20deOutubro.
 12ApartedaAutobiografiaqueoP.Câmaraditouemitaliano,vaidesdeo
começodon.99,atéaofimdaobra.OP.CâmaraeoP.NadalsaíramdeRoma
nodia23deOutubrode1555;oprimeiroenviadoaPortugaleosegundoaEspanha.
23

AUTOBIOGRAFIA

CAPÍTULOI
 OcavaleirodePamplona(1);Riscodemorteeconvalescença(2-6);
ConversãoaDeus(7-12)
1. Atéaosvinteeseisanosdeidade,foihomemdadoàsvaidades
domundoedeleitava-sesobretudonoexercíciodasarmas,comum
grandeevãodesejodehonra.Eassim,estandonumafortalezaque
osfrancesescombatiam,esendotodosdeparecerqueseentregassem,comacondiçãodenãomatarem,poisviamclaramentequenão
sepodiamdefender,eledeutantasrazõesaogovernadordacidade1,
que o persuadiu à defesa, ainda que contra o parecer de todos os
cavaleiros,osquaisseanimavamcomasuabravuraeesforço.
 Echegandoodiaemqueseesperavaoassalto,confessou-secom
umdosseuscompanheirosdearmas2;edepoisdeoassaltodurarum
 1 Miguel de Herrera. Os franceses, uma vez tomada a cidade de Pamplona,
propuseramarendiçãodocastelo.Herrerapediuparaconferenciarcomochefe
dastropasfrancesas,AndrédeFoix,senhordeAspsserros,elevouconsigoparao
encontrotrêsdosseusdefensores,umdosquaiseraIñigo.SegundooP.Polanco,
foiIñigoque«dissuadiudoacordoporlheparecervergonhoso,efoiassimacausa
dequeseretomassemasarmaseseatacasseocastelo,resistindoatéqueosmuros
foramderrubadospelaartilhariaeasuapernaficoupartida.Issosucedeua20de
Maio,de1521».
 2Confessarospecadosaumleigo,nafaltadesacerdote,erausualnaIdade
Média,usorecomendadoporS.TomásdeAquino(InIVSent.XVIIq.3a.3q.2
sol.2).
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bomtempo,umabombardaacertou-lhenumapernaepartiu-atoda
ecomoabalapassouentreaspernas,tambémaoutraficoubastante
ferida.
2. E assim, quando ele caiu, os da fortaleza renderam-se logo aos
franceses,osquaisdepoisdeseteremapoderadodela,tratarammuito
bemoferido,comcortesiaeamizade.Edepoisdeterestadodozeou
quinzediasemPamplona,levaram-nonumaliteiraparaasuaterra.
 Eencontrando-seaquimuitomal,etendochamadotodososmédicosecirurgiõesdemuitaspartes,estesdisseramqueeranecessário
partiroutravezapernaepôrosossosdenovonoseulugar,dizendo
que por terem sido mal postos na primeira vez, ou por se terem
deslocado no caminho, estavam fora dos seus lugares e assim não
podiacurar.Efez-sedenovoacarnificina,naqual,comoemtodas
asoutrasporquepassaraepassoudepois,nuncadisseumapalavra,
nemmostrousinaldedor,anãoserapertarfortementeospunhos.
3. Iaentretantopiorando,sempodercomer,ecomosoutrossintomasquecostumamsersinaisdemorte.EchegadoodiadeS.João,
como os médicos tinham pouca esperança de o salvar, aconselharam-noaqueseconfessasse.Eassimrecebendoossacramentosna
vésperadeS.PedroeS.Paulo,osmédicosdisseramqueseatéàmeia
noitenãosentissemelhoras,sepodiadarpormorto.
 O enfermo era devoto de S. Pedro3 e assim quis nosso Senhor
quenaquelamesmameianoitesecomeçasseasentirmelhoreforam
crescendo tanto as melhoras que daí a alguns dias se pensou que
estavaforadoperigodemorte.
 3S.Pedro,quesecelebraa29deJunho,erapadroeirodaigrejadeLoyola.
PolancofaladeumpoemadajuventudedeInácio,escritoporeleemS.Pedrode
Arévalo,oqueprovaadevoçãodocavaleiroaoPríncipedosApóstolos.
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4. Equandoosossosjáestavamsoldadosunsaosoutros,ficou-lhe
um osso encavalitado sobre outro por baixo do joelho, por isso a
pernaficavamaiscurtaeoossotãolevantadoqueficavafeio.Enão
querendoeleresignar-seaisso,porquedeterminavaseguiromundo,
epensavaqueaquiloodeformaria,informou-sejuntodoscirurgiões
seaquilosepodiacortar.Elesdisseramquesepodiacortar,masque
as dores seriam maiores que todas as que já tinha suportado, por
aqueleossojáestarcuradoesernecessárioespaçoparaocortar.E
apesardissodecidiumartirizar-seporsuaprópriavontade,aindaque
oseuirmãomaisvelho4seadmiravaediziaqueelenãoseatreveriaa
sofreraquelador;masoferidosofreucomacostumadapaciência.
5. Ecortadaacarneeoossoquealisobrava,usaram-seremédios
paraqueapernanãoficassetãocurta,aplicando-lhemuitosunguentoseestirando-acontinuamentecominstrumentos,queomartirizaramduranteváriosdias.MasnossoSenhorfoi-lhedandosaúdee
foificandotãobemqueemtudoorestoestavasão;sóquenãopodia
apoiar-sesobreapernaeporissoeraobrigadoaficarnacama.
 E porque era muito dado a ler livros mundanos e falsos, que
costumamchamar-sedecavalaria,sentindo-sebem,pediuquelhe
dessemalgunsparapassarotempo,masnacasanãoseencontrou
nenhumdaquelesqueelecostumavalereporissoderam-lheuma
VitaChristieumlivrodavidadosSantosemlínguapátria5.
 4 Chamava-se Martin Garcia de Loyola, irmão mais velho de Santo Inácio
depoisdamortedoprimogénito,JoãoPérezdeLoyola,falecidoemNápolesno
anode1496.
 5OslivrosqueleuSantoInácioduranteaconvalescença,foramaVidadeCristo
escritapelocartuxoLudolfodeSaxónia(mortoem1377),vulgarmentechamado
«oCartuseano»,etraduzidaporAmbrósioMontesino(cf.A.CODINA,«LosorigenesdelosExerciciosespirituales»p.220ss).OlivrodevidasdesantosqueleuSanto
InáciofoiumatraduçãodoFlosSanctorumouVidadosSantos,aLegendaÁurea
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6. Lendo-osmuitasvezes,algumtantoseiaafeiçoandoaoqueali
encontravaescrito.Mas,parandodeosler,algumasvezesficavaa
pensarnascoisasquetinhalido,eoutrasvezespensavanascoisasdo
mundonasquaiscostumavapensarantes.
 Edemuitascoisasvãsqueseofereciam,umaseapossaratanto
doseucoração,queficavalogoembebidoapensarneladuas,três
ouquatrohorassemsedarconta,imaginandooquehaviadefazer
emserviçodeumasenhora,osmeiosqueusariaparapoderiràterra
ondeelaestava,osmoteseaspalavrasquelhediria,osfeitosdearmasquefariaaoseuserviço.Eficavatãoenvaidecidocomisso,que
nãoviacomoeraimpossívelalcançá-lo,porqueasenhoranãoerade
vulgarnobreza:nemcondessanemduquesa,masoseuestadoera
maisaltoquequalquerdestes6.
7. Contudo,nossoSenhorosocorria,fazendocomqueaestespensamentossucedessemoutrosquenasciamdascoisasquelia.Porque,
aoleravidadenossoSenhoredossantos,paravaapensar,raciociouaHistoriaLombarda.Portodosestestítuloséconhecidanahistórialiteráriao
livroescritonoséculoXIIIpelocélebredominicanoJacobodeVoragine(Varazze),
equetantasediçõesalcançou.Morreuem1298,emGénova,ondefoiarcebispo.
SantoInácioutilizouumatraduçãocastelhana,comprólogodeFr.GauberoM.
Vagad.
 6 Não se pôde descobrir com certeza qual foi a dama dos pensamentos de
Iñigo.Ashipótesespropostasatéhoje,reduzem-seaestastrêsprincipais:1ªDª
GermanadeFoix,sobrinhadeLuísXIIdeFrançaesegundamulherdeFernando
o Católico, morto em 1516; 2ª Catarina, irmã de Carlos V, nascida em 1507,
queem1525casoucomD.JoãoIII,reidePortugal;3ªLeonor,irmãmaisvelha
doimperadoredeCatarina,sucessivamenteesposadeD.Manuel,reidePortugal,edeFranciscoI,deFrança.Astrêshipótesesapresentamsériasdificuldades.
GermanadeFoixeLeonordeHabsburgoestavamcasadasnotempodossonhos
deIñigo;Catarinanãopassava,então,dos14ou15anos.ComoSantoInácio
guardouabsolutareservasobreisto,serádifícilesclarecê-lo.
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nandoconsigopróprio:–EseeufizesseaquiloquefezS.Francisco
eaquiloquefezS.Domingos?–Eassimdiscorriapormuitascoisas
queachavaboas,propondo-sesempreasimesmocoisasdifíceise
importantes,eaofazê-loparecia-lheencontraremsifacilidadedeas
levaracabo.
 Mastodooseudiscorrereradizerasipróprio:–S.Domingos
fezisto;tambémeutenhoquefazê-lo.S.Franciscofezisto;também
eutenhoquefazê-lo–.Estespensamentosduravammuitotempo,
edepoisdeseintrometeremoutrascoisas,apareciamosdomundo
mencionadosantes,etambémnelessedetinhamuitotempo.Eesta
sucessãodepensamentostãodiversosduroubastantetempo,detendo-sesemprenopensamentoquevoltava,querfossedasfaçanhas
mundanas que desejava fazer, quer outras coisas de Deus que se
ofereciamàfantasia,atéquesentindo-secansadodeixavatudoissoe
ocupava-sedoutrascoisas.
8. Notava, ainda, esta diferença: quando pensava nas coisas do
mundo,sentiaumgrandeprazer;masquandodepoisdecansadoas
deixava,sentia-seáridoedescontente.EquandopensavairaJerusalém7,descalçoecomendosóervas,eemfazertodososmaisrigores
queviaqueossantostinhamfeito,nãosósentiaconsolaçãoquando
estavanessespensamentos,mastambémdepoisdeosdeixar,ficava
contenteealegre.
 Masnãoreparavanissonemsedetinhaaponderarestadiferença,atéqueumavezselheabriramumpoucoosolhosecomeçoua
maravilhar-sedestadiferençaeafazerreflexãosobreela.Compreendeuentãoporexperiênciaquedeunspensamentosficavatristee
 7AperegrinaçãoaJerusalém,mencionadaaquipelaprimeiravezcomofruto
dassuasleituras,transformar-se-árapidamentenoidealfundamentaldasuavida
eestaideiairátomandocorpoemdesejoscadavezmaisprofundosnasuaalma.
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deoutrosalegre,epoucoapoucoveioaconheceradiversidadedos
espíritosqueseagitavam:umdodemónioeooutrodeDeus.
 [FoiestaaprimeirareflexãoquefeznascoisasdeDeus.Edepois,
quandofezosExercícios,daquicomeçouatomarluzparaoquediz
sobreadiversidadedeespíritos]8.
9. Erecebidanãopoucaluzdestalição,começouapensarmaisasérionasuavidapassadaequantanecessidadetinhadefazerpenitênciadela.Eaquiselheofereciamosdesejosdeimitarossantos,não
olhandoamaiscircunstânciasqueprometer-seassimcomagraçade
Deusdefazeraquiloqueelestinhamfeito.
 Mastudooquedesejavafazer,logoqueestivessebom,eraira
Jerusalém,comoatrásficoudito,comtantasdisciplinaseabstinências,quantasumaalmagenerosa,acesadoamordeDeus,costuma
desejarfazer.
10.Ejáseiaesquecendodospensamentospassadoscomaforçadestes
santosdesejosqueexperimentava,osquaislheforamconfirmadospor
umavisãoquesedeudomodoseguinte.Estandoumanoitedesperto,
viuclaramenteumaimagemdeNossaSenhoracomosantoMenino
Jesus,comaqualrecebeu,durantebastantetempo,umagrandíssima
consolação,eficoucomtalascodetodaavidapassada,eespecialmentedecoisasdacarne,quelhepareciateremdesaparecidodaalmatodas
asimagensqueantesnelatinhaimpressas.
 8AsexperiênciasdeLoyolaserviram-lheparamaistardeescrevernosExercícios
as«Regrasdediscriçãodeespíritos»,aprimeiradasquais[n.314]dizoseguinte:
«Aprimeiraregra:naspessoasquevãodepecadomortalempecadomortal,costumanormalmenteoinimigopropor-lhesprazeresaparentes,fazendoimaginar
deleitaçõeseprazeressensuais,paramaisosconservareaumentarnosseusvíciose
pecados;nasmesmaspessoasobomespíritousaummodocontrário,ferindo-lhes
asconsciênciascomaadvertênciadarectarazão».
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 Assim,desdeaquelahoraatéaomêsdeAgostode53,emqueisto
seescreve,nuncamaistevenemomínimoconsentimentoemcoisas
dacarne.PoresteefeitosepodejulgartersidocoisadeDeus,ainda
queelenãoseatreviaaconfirmá-lo,esóafirmavaosucedido.Mas,
tantooseuirmãocomoosoutrosdacasa,foramconhecendopelo
exterioramudançaquesetinhaoperadointeriormentenasuaalma.
11.Ele,nãosepreocupandocomnada,perseveravanasualeiturae
nosseusbonspropósitosegastavatodootempoemqueconversava
comosdacasacomcoisasdeDeus,ecomistoproduziaproveito
nassuasalmas.
 Egostandomuitodaqueleslivros,veio-lheopensamentodetirar
delesumresumodascoisasmaisessenciaisdavidadeCristoedos
santos. E assim, pôs-se a escrever um livro com muita diligência,
porquejácomeçavaalevantar-seeaandarpelacasa.[Olivroteve
quase300páginas,todasescritasemquarto].Escreviaaspalavrasde
CristocomtintavermelhaeasdeNossaSenhoracomtintaazul9.O
papeleralisoecomlinhas,ealetrabonita,porqueescreviamuito
bem10.Partedotempogastava-oaescrever,outrapartenaoração.E
amaiorconsolaçãoquerecebiaeracontemplarocéueasestrelas,o
quefaziamuitasvezesedurantemuitotempo,porquecomaquilo
sentiaemsiumagrandevontadedeservirnossoSenhor11.Pensava
 9Eraatintaquelevavamtodosostextosevangélicosnaprimeiraediçãoda
VitaChristi.DaquipodetersurgidoaSantoInáciofazeromesmo.
 10EntreoutrosautógrafosdeSantoInácio,comosãoalgumascartaseoseu
votoparaaeleiçãodegeralem1541,possuímos,dasuamão,algumasemendas
feitasnomanuscritodosExercícios,queporissosechamaautógrafo,aindaque
escritoporumcopista,enumexemplarmanuscritodasConstituiçõesdaCompanhia,noqualtambémexistemalgumascorrecçõesfeitaspelamãodoSanto.
 11Semelhantesluzeseconsolaçõescontinuouaexperimentaratéaofimdasua
vida,eaindahojesemostranas«camerettedeS.Inácio»,ouseja,osaposentos
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muitas vezes no seu propósito, desejando estar já completamente
curadoparasepôracaminho.
12. E pensando no que faria depois de voltar de Jerusalém, para
viversempreempenitência,ocorria-lheentrarnaCartuxadeSevilha12,semdizerquemeraparaqueotivessememmenosconta,eali
nãocomersenãoervas.Masquandovoltavaapensarnaspenitências
quepensavafazer,andandopelomundo,esfriava-se-lheodesejoda
Cartuxa, temendo não poder exercitar contra si o ódio que tinha
pensado.
 Contudo,mandouaumcriadodacasaqueiaaBurgos,quese
informassesobrearegradaCartuxa13,eainformaçãoquedelateve
pareceu-lhebem.Mas,pelarazãoquesedisseacima,eporqueandavatodoembebidonaviagemquepensavafazerbrevemente,esó
tratariadissodepoisderegressar,nãoligoumuitoaoassunto.
 Achando-sejácomalgumasforças,pareceu-lhequeeratempode
partir,edisseaoseuirmão:–Senhor,oduquedeNájera14,como
sabeis,jásabequeestoubom.SerábomqueeuváaNavarrete15(o
duqueestavaalinessaaltura).[Oirmãoealgunsdacasasuspeitavam
queelequeriafazeralgumagrandemudança].Oirmãolevou-oa
umquartoedepoisaoutro,ecommuitasadmiraçõescomeçoua
queocupouemRoma,umbalcãodoqualelecontemplavaocéueprorrompia
naquelaexclamaçãoquecomummenteselheatribui:«Comoaterrameparecevil
quandoolhoparaocéu».
 12Trata-sedaCartuxadeSantaMariadelasCuevas,situadanosarrabaldesde
Sevilha,hojeemdiadesaparecida.
 13EraestaaCartuxadeMirafloresquefuncionouatéaoséculopassado.
 14AntónioManriquedeLara,duquedeNájeradesde1515evice-reideNavarradesde1516até1521,aoserviçodoqualtinhaestadoSantaInácioatéaoseu
ferimentoemPamplona.Morreua13deDezembrode1535.
 15NavarreteéumaaldeiasituadapertodeLogroño,entreestacidadeeNájera.
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pedir-lhequenãosedeitasseaperderequevissequantaesperança
todaagentedepositavaneleequantopodiaajudar,eoutraspalavras
semelhantes,todasnopropósitodeoafastardobomdesejoquetinha.Masarespostafoidetalmaneiraque,semseafastardaverdade
(dissotinhajáumagrandeexigência)sedesembaraçoudoirmão16.

 16NãosabemosexactamentequandoéqueInáciosaiudacasapaterna,mas
podeconjecturar-sequefoiafinaisdeFevereirode1522.
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CAPÍTULOII
EmAránzazueNavarrete(13).Encontrocomummouro(14-15).Em
Monserrate(16-18)
13.Eassim,cavalgandoumamula,outroirmãoseu1quisircomele
atéOñate,aoqualpersuadiunocaminhoaquefizessemumavigília2
emnossaSenhoradeAránzazu3[Desdequepartiudasuaterra,disciplinava-sesemprecadanoite].Naoraçãodaquelanoiteganhounovas
 1Era,segundoparece,PeroLópezdeLoyola,sacerdote,queem1515tinha
sidoprocessadocomInácioeapartirde1518,aproximadamente,foireitorda
igrejadeS.SebastiãodeSoreasu,emAzpeitia.
 2Chama-se«vigília»,desdeosprincípiosdocristianismo,apenitênciadepassaranoiteemoração.
 3 Aránzazu é um santuário dedicado à Santíssima Virgem, perto de Oñate.
AcercadavigíliadeInácionestesantuáriomerecemserrecordadasassuaspalavras
em carta a S. Francisco de Borja, que se tinha interessado, em 1554, por uma
indulgência que facilitasse, com as suas esmolas, a restauração da igreja e casa
destruídasporumincêndio:«Demimvospossodizerquetenhoparticularcausa
paraofazer,porquequandoDeusN.S.mefezmercêparaeuempreenderalguma
mudançanaminhavida,recordo-medeterrecebidoalgumproveitonaminha
alma,velandonocorpodaquelaigreja,denoite».Éprovávelquenessaocasião
Ináciotenhafeitovotodecastidade,emboraasfontesdigamsomentequeisto
sucedeu«nocaminho»deLoyolaaMonserrate.
 ParecequeaquicomeçouInácioassuasmacerações,deacordocomanota
marginaldeCâmaraeatradiçãodeAránzazu,poismuitosdevotosasfaziamneste
santuário:«Osmaisdospenitentesflagelavamassuascarnescomdisciplinasde
sangue».
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forçasparaocaminho,etendodeixadooirmãoemOñateemcasa
deumairmã4queiavisitar,elefoiparaNavarrete.
 Elembrando-sedeunstantosducadosquelhedeviamemcasa
doduque,pareceu-lhequeseriabomcobrá-los,eparaissoescreveu
umacédulaaotesoureiro.Edizendootesoureiroquenãotinhadinheiro,esabendodistooduque,dissequeparatudopodiafaltar,
masqueparaLoyolanãofaltassem,aoqualdesejavadarumbom
posto,seeleoquisesseaceitar,pelocréditoquetinhaganhonopassado.Ecobrouodinheiroemandou-odistribuirporcertaspessoas
emrelaçãoàsquaissesentiaobrigado,eoutraparteparaumaimagemdeNossaSenhoraqueestavadanificada,paraqueserestaurassee
embelezassemuitobem.Eassim,despedindoosdoiscriadosqueiam
comele,partiusozinhonasuamuladeNavarreteparaMonserrate.
14.Enestecaminhoaconteceu-lheumacoisaqueserábomescrever-se, para que se entenda como Nosso Senhor dirigia esta alma
queaindaestavacega,aindaquecomgrandesdesejosdeOservirem
tudooquevisseserseuserviço.Eassimdeterminavafazergrandes
penitências,nãoconsiderandojátantosatisfazerpelosseuspecados,
masparaagradaraDeus.Eassimquandoselembravadefazeralguma penitência que os santos tinham feito, propunha-se fazer a
mesmaemaisainda.
 Enestespensamentostinhatodaasuaconsolação,nãoolhando
anenhumacoisainterior,nemsabendooqueerahumildade,nem
caridade,nempaciência,nemdiscriçãopararegularoumedirestas
virtudes,senãotodaasuaintençãoerafazergrandesobrasexteriores,
porqueossantostambémastinhamfeitoparaglóriadeDeus,sem
olharaqualqueroutracircunstância.[Tinhatantoaborrecimentodos
 4ProvavelmenteasuairmãMadalena,casadacomJuanLópezdeGallaiztegui,
senhordosolardeAnzuola.
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pecados do passado e desejava tão vivamente fazer grandes coisas por
amordeDeus,quesemajuizarseosseuspecadosestavamperdoados,nas
penitênciasquefazianãoselembravamuitodeles].
15.Indo,pois,peloseucaminho,alcançou-oummouro,montado
num macho e começando os dois a conversar, aconteceu falar de
NossaSenhora.EomourodiziaquelhepareciabemteraVirgem
concebidosemintervençãodehomem,masnãopodiaacreditarter
dadoàluzecontinuarvirgem,dandoparaissomotivosnaturaisque
lheocorriam.Pormaisrazõesquelhedeuoperegrino5nãoconseguiumudar-lheaopinião.Eomouroseadiantoucomtantapressa
queoperdeudevista,ficandoeleapensarnaquiloqueomourolhe
tinhadito.
 Ederepentesentiuumasmoçõesqueproduziamdescontentamentonasuaalma,parecendo-lhequenãotinhafeitooseudever,
ecausaram-lhetambémindignaçãocontraomouro,parecendo-lhe
quetinhafeitomalemconsentirqueummourodissessetaiscoisas
de Nossa Senhora, e que era obrigado a defender a sua honra. E
assimvinham-lhedesejosdeiratrásdomouroedar-lhepunhaladas
poraquiloquetinhadito.Eperseverandomuitonocombateaestes
desejos,nofimficounadúvida,semsaberaqueeraobrigado.O
mouro,quesetinhaadiantado,tinha-lheditoqueiaaumlugarque
estavaumpoucoadiantenoseumesmocaminho,muitopróximo
docaminhoreal,masqueestecaminhonãopassavaporlá.

 5Apartirdestemomento,naAutobigrafia,édadoaIñigooapelativode«peregrino»,comoeleprópriosedesignou,pelassuascontínuasperegrinações.Ofacto
étãoimportantequenaversãofrancesasedáaorelatoadesignaçãodeLeRècitdu
Pèrelin.QuantoaonomedeInácio,nalínguabascachamava-seIñigo,emhonra
deSantoÉneconabade;maistarde,emParis,latinizou-oparaInácio,pordevoção
aSantoInáciodeAntioquia.
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16.Eassimdepoisdecansadodeexaminaroqueseriabomfazer,
nãoencontrandocoisacertaaquesedeterminasse,resolveudeixarir
amulacomarédeasoltaatéaolugarondesedividiamoscaminhos.
Equeseamulafossepelocaminhodavila,elebuscariaomouro
elhedariapunhaladas;esenãofosseemdirecçãoàvila,maspelo
caminhoreal,nãolhefarianada.Efazendoaquiloquepensou,quis
NossoSenhorque,aindaqueavilaestavaapoucomaisdetrintaou
quarentapassos,eocaminhoquelevavaaelaeramuitolargoemuitoplano,amulatomasseocaminhoreal,edeixasseodavila.
 E chegando a um grande povoado antes de Monserrate6, quis
compraraliovestidoquedeterminaravestir,comoqualiriaaJerusalém.Comprouteladequecostumamfazersacos,deumaque
nãoémuitotecidaetemmuitasfarpasemandoufazercomelauma
vestecompridaatéaospés.Comproumaisumbordãoeumacabacinha,ecolocoutudodiantedoarçãodamula.
 [Comproutambémumasalpargatas,dasquaissólevouuma,não
porcerimóniamasporquetinhaumapernatodaligadacomumavendaebastantemaltratada,detalmodoquemesmoindoacavalo,cada
noiteviaqueestavainchadaepareceu-lhequeeraprecisolevarestepé
calçado].
17.EcontinuouoseucaminhoparaMonserrate,pensando,como
sempre costumava fazer, nas façanhas que iria fazer por amor de
Deus.Ecomotinhatodooentendimentorepletodaquelascoisas,
AmadisdeGaulaeoutroslivrossemelhantes7,vinham-lheaopen 6SegundoalgunsseriaLérida;segundooutrosIgualada.
 7Provavelmentelembrou-seInáciodoactodearmarcavaleirooprimogénito
deAmadisdeGaulaeOriana,talcomoodescreveolivrodeAmadisdeGaula
eoutroslivros(IV,c.51)emqueaprincesaUrgandavesteasarmasaopríncipe,
diantedoaltardaVirgem,«rogando-Lhequefossesuaadvogadacomseuglorioso
Filho…Assimestevetodaanoite».
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samento coisas semelhantes àquelas. E assim resolveu velar armas
todaanoite,semsesentarnemdeitar,masoradepéoradejoelhos,
diantedoaltardeNossaSenhoradeMonserrate,ondedeterminara
deixarassuasvestesevestir-seasarmasdeCristo.
 Partindodestelugar,foi,segundooseucostume,pensandonos
seus propósitos e, chegado a Monserrate, depois de fazer oração e
tendocombinadocomoconfessor8,fezconfissãogeralporescrito,ea
confissãodemoroutrêsdias.Acertoucomoconfessorquemandasse
recolheramulaependurasseaespadaeopunhalnoaltardeNossa
Senhora9.Efoiesteoprimeirohomemaquemrevelouasuadeterminação,porqueatéalinãoatinhadescobertoanenhumconfessor.
18.NavésperadeNossaSenhoradeMarço(eraassimchamadaa
festa da Anunciação que já então se celebrava a 25 de Março), de
noite,noanode22,foitercomumpobre,omaissecretamenteque
pôde,edespojando-sedetodososseusvestidos,deu-osaopobre,e
vestiu-sedoseudesejadovestidoefoiprostrar-sedejoelhosdiante
doaltardeNossaSenhorae,umasvezesdejoelhos,outrasdepé,
comoseubordãonamão,passou[ali]todaanoite.Partiulogoao
amanhecer10,paranãoserconhecido,efoinãopelocaminhodireitoaBarcelona,ondeencontrariamuitosqueoconhecessemelhe
 8Confissõesdeváriosdias,commuitocuidadodepormenores,paraasquais
haviaatéformuláriosespeciais,erammuitocomunsnaqueletempo.Eraconfessor
ordináriodosperegrinosdeMonserrate,D.JoãoChanon,santosacerdotefrancês,quedepoisdeserclérigosecular,sefizerabeneditino.Foimestredenoviçose
reformadordosmosteirosdeEspanhaePortugal,vindoamorreremMonserrate,
em1568,com89anosdeidade.
 9Amulaserviudurantemuitotemponomosteiro.Aespadaeopunhalforam
penduradosdagradedoaltardaVirgem.Depoisdealgumtempoforamretirados
daliedesapareceram.
 10Celebrava-seaprimeiramissaantesdaauroraeaassistênciaaelaeacomunhãoeramoúltimoactodavigília.
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prestassemhonras,masdesviou-separaumpovoadochamadoManresa11,ondedeterminavaficarnumhospitalalgunsdias,etambém
anotaralgumascoisasnoseulivroquelevavabemguardadoecomo
qualiamuitoconsolado12.
 E indo já a uma légua de Monserrate, alcançou-o um homem
quevinhacommuitapressaatrásdeleeperguntou-lhesetinhadado
unsvestidosaumpobre,comoopobredizia.Erespondendoque
sim,saltaram-lheaslágrimasdosolhos,decompaixãopelopobrea
quemtinhadadoosvestidos;decompaixãoporqueviuqueomolestavam,pensandoqueostinharoubado.Mas,pormuitoqueele
fugisseàestimação,nãopôdeestarmuitotempoemManresasem
queaspessoasdissessemgrandescoisas,opiniãomotivadaporaquilo
queaconteceraemMonserrate;imediatamentecresceuafamapara
afirmarmaisdoqueera:quetinhadeixadotantorendimento,etc.

 11Estaspalavrasdãocomocertoqueaoamanhecerdodia25,Ináciodesceu
deMonserrateedirigiu-separaManresa.FicaassimexcluídaasupostapermanênciadoSantonumagrutadeMonserrate,comoafirmaramalgunsautores.Nada
impede,porém,depensarqueSantoInácio,duranteasualongapermanênciaem
Manresa,tenhavindomaisdeumavezaMonserrate.
 12ApermanênciaemManresaque,segundoosplanosdeInácio,deviadurar
só«algunsdias»,acaminhodeBarcelonaedaTerraSanta,prolongou-semaisde
dezmeses:desde25deMarçode1522atéFevereirode1523.Talvezsetenha
sentidointeriormentemovidoaficarali,semqualquermotivoexterno.Outalvez
tenhainfluídonestaresoluçãoaproibiçãodeentraremBarcelonaporcausada
peste.PodemtertidoinfluênciaasdoençasquepadeceuemManresaeaindaa
demoradoPapaAdrianoVIemdirigir-seaRoma,jáqueestetinhasidoeleito
quandoseencontravaemVitória(Espanha),aoqualInáciopensavapedirlicença
eabênçãoparaaviagemàTerraSanta.AssimManresasetornou,comoeledizia,
a«suaigrejaprimitiva»,ondeeleescreveuosExercíciosEspirituaiserecebeualgumasdasmaioresilustraçõescelestesdasuavida.
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CAPÍTULOIII
PenitênciaemManresa(19-21);Moçõesinteriores(22-34);Deviagem
paraBarcelona(35-37)
19.EmManresapediaesmolacadadia.Nãocomiacarnenembebia
vinho,mesmoquelhodessem.Nosdomingosnãojejuavaeselhe
davam um pouco de vinho, bebia-o1. E porque tinha sido muito
vaidoso em cuidar do cabelo2, como era costume naquele tempo,
eeleotinhamuitobonito,resolveudeixá-loàsuanatureza,semo
pentearnemcortar,nemcobri-locomalgumacoisa,denoiteede
dia.Epelamesmarazãodeixavacrescerasunhasdasmãosedospés,
porquetambémnistoforavaidoso.
 Estandonestehospital3,aconteceu-lhemuitasvezesemplenodia
verumacoisanoar,juntodesi,aquallhedavamuitaconsolação,
porqueerasobremaneiraformosa.Nãoconseguiaverbemoqueera,
masdealgumamaneiraparecia-lhequeeraumaserpente,etinha
 1Laínez,segundogeraldaCompanhia,dáoutrospormenores:«Ecomaquele
saco,semchapéunemsapatos,ecomendopãoeágua,edisciplinando-secadadia
creioqueváriasvezes,escondendooseusobrenome,eoutrossinaispelosquais
pudesseserconhecidoehonrado,edizendomuitaoraçãovocal,perseveroualguns
meses».
 2Naépocacuidava-semuitodacabeleirae,segundoRibadeneira,ocabelode
Inácio«eraloiroebonito»,eporissotinha-odeixadocrescer.
 3HospitaldeSantaLuzia,paradoentespobres,ondefoiacolhidoporD.Inês
PascualeD.JerónimaClavera,comasquaisInáciosetinhaencontradoaovirde
Monserrate.
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muitascoisasquebrilhavamcomoolhos,aindaquenãooeram.Ele
deleitava-se e consolava-se muito ao ver esta coisa e quantas mais
vezesavia,maiscresciaaconsolação,equandoaquelacoisadesaparecia,ficavadesgostado4.
20. Até esta altura tinha sempre continuado quase num mesmo
estadointerior,comumagrandeigualdadedealegria,semternenhumconhecimentodecoisasinterioresespirituais5.Nosdiasque
durou aquela visão, ou um pouco antes dela começar (porque ela
duroumuitosdias),veio-lheumpensamentomuitofortequeomolestou,representando-se-lheadificuldadedasuavida,comoselhe
dissessemdentrodaalma:–Ecomopoderástusuportarestavida
nos setenta anos que hás-de viver? Mas a isto respondeu também
interiormente com muita força (vendo que era do inimigo): – Ó
miserável,podestugarantir-meumahoradevida?–Eassimvenceu
atentaçãoeficoutranquilo.
 4ÉoprimeirofactoregistadoporInáciodadiversidadedeespíritos,emManresa.Tratavaodemóniodecativá-locomumavãaparênciadecoisasobrenatural
eextraordinária,paradepoisodesviardasuavidapenitenteesanta.
 Estamesmaapariçãoteve,entreoutrasocasiões,depoisdaexímiailustraçãodo
Cardoner,quandofoiprostrar-sejuntoàCruzdeTort(vern.31).Polancodá-nos
maispormenoressobreofactonarradoporInácio:«Nestemesmotempocostumava
aparecer-lheumaserpentedemuitoresplendor,comseteouoitoolhos,eistocada
dia,semfaltarnenhum,duas,três,cinco,seisvezes,econsolava-secomasuapresençaedesconsolava-sequandodesaparecia.Eestaapariçãolhedurouatéaotempoque
esteveemPariseatéemRoma,aindaqueelenãoexpliqueosentidodela».Edepois
dareferidailustração,quandoseprostroujuntoàCruzdeTort:«Viuemcimada
cruzaserpentequecostumavamostrar-se-lheedeu-secontaqueeraodemónio».
 5OsdezlongosmesesdepermanênciadeInácioemManresapodemdividir-
-seemtrêsperíodos:O1º,quesegundoLaínezduroudeMarçoaJulhode1522,
vivendo«nummesmoestadointerior,comumagrandeigualdadeealegria»;o2º,
deJulhoaOutubro,deescrúpuloselutas;o3º,deOutubroaFevereirode1523,
degrandesilustraçõesedonsinteriores.
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 Efoiestaaprimeiratentaçãoquelheveio,depoisdoquefoidito
acima.Eistosucedeuaoentrarnumaigreja6,naqualouviatodosos
diasaMissamaior,asVésperaseCompletas,tudocantado,sentindonissograndeconsolaçãoeordinariamenteliaaPaixãodurantea
missa,sempreemgrandetranquilidadeinterior7.
21.Mas,logodepoisdamencionadatentação,começouatergrandesvariaçõesnasuaalma,encontrando-seàsvezestãodesanimado
quenãosentiagostonememrezar,nememouvirmissa,nemem
qualqueroutraoraçãoquefizesse8.Outrasvezes,tudoeratãodiferentedistoetãosubitamente,quepareciaquelhetinhamtiradoa
tristezaeadesolação,comoquemnostiraacapa.Eaquicomeçoua
espantar-sedestasvariaçõesquenuncaantestinhaexperimentado,e
adizerconsigo:–Quenovavidaéestaqueagoracomeçamos?–
 Nessetempoconversavacompessoasespirituais,queoestimavamedesejavamconversarcomele,porqueemboranãotivesseconhecimentodecoisasespirituais,contudoaofalarmostravamuito
fervoremuitavontadedeprogredirnoserviçodeDeus.
 HavianessetempoemManresaumamulherdeidadeavançada9,
ehámuitotempotambémservadeDeus,econhecidacomotalem
 6Parecetratar-sedaigrejadosdominicanosoudaSé,ondeoscónegosregularescantavamoOfício.
 7SobreaextraordináriasensibilidadedoSantoparaamúsicareligiosa,diz-nos
oP.Câmara,noseuMemorial:«Umacoisadequemuitoseajudavaparaaoração,
eraamúsicaecantodascoisasdivinas,comosãoVésperas,Missas,eoutrassemelhantes…Eistonãoerasomentedeproveitoparaasuaalma,mastambémparaa
saúdedoseucorpo».
 8ÉaNoiteEscuradequefalaS.JoãodaCruz,dasdesolaçõesepurificaçõesda
alma,«quandoDeusvaitirandoumaalmadoestadodeprincipiante».
 9Nãofoipossívelidentificarestapiedosamulher,conhecidaemmuitaspartes
deEspanhaecujafamadesantidadetinhachegadoatéàCortedeD.Fernandoe
queémencionadaoutraveznon.37.
45

AutobiografiadeSantoInáciodeLoiola

muitaspartesdeEspanha,detalmaneiraqueoReicatólicoatinha
chamadoumavezparacomunicar-lhealgumascoisas.Estamulher
aoconversarumdiacomonovosoldadodeCristo,disse-lhe:–Oh!
PrazaaomeuSenhorJesusCristoqueumdiavosqueiraaparecer–.
Masele,espantando-sedisto,tomouacoisaporumabrincadeira.
–Comomehá-deamimaparecerJesusCristo?–Perseveravanas
suascostumadasconfissõesecomunhõescadadomingo10.
22. Mas entretanto veio a sofrer muitos trabalhos de escrúpulos.
Porque,aindaqueaconfissãogeralquetinhafeitoemMonserrate
tinhasidofeitacommuitocuidadoetodaporescrito,comoficou
dito,contudo,àsvezesparecia-lhequenãotinhaconfessadoalgumas
coisas,eistocausava-lhemuitaaflição,porquemesmoconfessando
aquilo,nãoficavasatisfeito.
 Eassimcomeçouabuscaralgunshomensespirituaisqueolivrassemdessesescrúpulos,masnadaoajudava.Eporfimumdoutor
daSé11,homemmuitoespiritualquealipregava,disse-lheumdia
naconfissãoqueescrevessetudoaquilodequesepudesselembrar.
Assimofez,masdepoisdeconfessado,voltavam-lheosescrúpulos,
eascoisaspioravam,demodoqueelesesentiamuitoatribulado.
Eemborasoubesseempartequeaquelesescrúpuloslhecausavam
muitodanoequeseriabomlivrar-sedeles,nãoeracapazdeofazer.
Algumasvezespensavaqueseriabomremédioqueoseuconfessor
lhemandasse,emnomedeJesusCristo,quenãoconfessassenenhu 10ÉaprimeiraindicaçãodoSantosobreousoquejáentãofaziadaconfissão
e comunhão frequentes, das quais Inácio será fervoroso promotor, chegando a
recomendarquesecomungassetodososdias.Elembremosquenaquelaépoca
prevaleciaocostumedecomungaranualmente.
 11O«doutordaSé»comoqualSantoInácioseconfessoufoiprovavelmenteum
confessorocasionalaoqualoSantoacudiunaqueleperíododeobscuridadeeluta,
provavelmenteocónegoJoãoBoutavi,pregadorordináriodaColegiada,em1522.
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madascoisaspassadas,eassimdesejavaqueoconfessorlhomandasse,masnãotinhacoragemdeodizeraoconfessor.
23.Mas,semqueelelhodissesse,oconfessoracabouporlhemandar que não confessasse nenhuma coisa das passadas, se não fosse
algumacoisamuitoclara.Mascomoeletinhatodasaquelascoisas
comomuitoclaras,nãoaproveitavanadaestaordem,econtinuava
asuaaflição.
 Nestetempoestavanumquartinho12quelhetinhamdadoosdominicanosnoseumosteiro,eperseveravanassuassetehorasdeoração,dejoelhos,levantando-semuitasvezesàmeianoite,eemtodos
osexercíciosjámencionados,masemnenhumencontravaremédio
paraosseusescrúpulos,depoisdemuitosmesesaseratormentado
poreles.Eumavez,muitoatribuladoporeles,pôs-seemoração,
comcujofervorcomeçouagritaraDeus,dizendo:–Socorre-me,
Senhor,porquenãoencontronenhumremédionoshomens,nem
emnenhumacriatura;porqueseeupensassepoderencontrá-lo,nenhumtrabalhomepareceriapesado.Mostra-meTu,Senhor,onde
opossoencontrar,porquemesmoquesejanecessárioiratrásdeum
cachorrinhoparaquemedêoremédio,euofarei13–.
24.Estandonestespensamentos,vinham-lhemuitasvezestentações,
comgrandeímpeto,paradeitar-sedeumburacograndequehavia
 12OsreligiososdominicanosdoconventodeS.PedroMártir,assombrados
comapiedadeevidapenitentedeIñigo,ofereceram-lhegenerosahospedagemna
partedenominadado«priorado».Maistarde,construíramumacapelinhanolugar
ondeeraoquartinhoocupadopeloSanto.
 13NassuasNotasparasentireentenderescrúpulosepersuasõesdonossoinimigo,
há-deescrever:«Osescrúpulosporalgumespaçodetemponãopoucoaproveitam
à alma que se dá a exercícios espirituais; antes, de grande maneira purificam e
limpamaalma,separando-amuitodetodaaaparênciadepecado».
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junto do lugar onde fazia oração14. Mas, sabendo que era pecado
matar-se,voltavaagritar:–Senhor,nãofareinadaqueTeofenda–,
repetindoestaspalavras,assimcomoasprimeiras,muitasvezes.
 E assim veio-lhe ao pensamento a história de um santo15, que
para alcançar de Deus uma coisa que muito desejava, esteve sem
comermuitosdias,atéqueaalcançou.Edepoisdepensarnistodurantebastantetempo,resolveu-seafazê-lo,dizendoconsigoquenão
comerianembeberia,atéDeusoresolverouatéquevisseamortejá
muitopróxima.Porqueselheacontecessesentir-sejánasúltimas,de
talmodoquesenãocomessemorreria,entãodeterminavapedirpão
ecomer(casoelepudesse,naqueleextremo,pedi-looucomê-lo)16.
25.Istoaconteceunumdomingodepoisdetercomungado,etoda
asemanacontinuouanãometernadanaboca,semdeixardefazer
osexercíciosdocostume,edeiraosofíciosdivinos,edefazerasua
oraçãodejoelhos,mesmoàmeianoite,etc.Mas,quandochegouo
outrodomingo,emqueeranecessárioirconfessar-se,comocostumavacontaraoseuconfessorcomospormenorestudooquefazia,
disse-lhetambémquenaquelasemananãotinhacomidonada.O
confessorordenou-lhequeacabassecomaquelaabstinência;eainda
 14Estapurificaçãodasuaalma,narradapeloSanto,temtodasascaracterísticasdas«purificaçõespassivas»,descritaspeloautordaNocheOscura(S.Joãoda
Cruz).
 15Podereferir-seaoexemploqueaparecenoFlosSanctorumlidoporSanto
InácioemLoyola,deSantoAndréApóstoloquejejuoucincodiasparaconseguir
deDeusoperdãoparaumvelhochamadoNicolau,quetinhavividoempecado
durantesessentaanos.
 16 Escreve Santo Inácio nos Exercícios: «Na desolação não devemos mudar
os primeiros propósitos, mas ajuda muito reagir intensamente contra a mesma
desolação,insistindomaisnaoração,nosexamesenapenitênciacommaisgenerosidade»(6ªdasRegrasparaconheceresentirasváriasmoções,própriasdaPrimeira
Semana).
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queeleseencontravacomforças,contudoobedeceuaoseuconfessor,eviu-se,aquelediaeooutro,livredeescrúpulos.
 Mas no terceiro, que era uma terça-feira, estando em oração,
começou a lembrar-se dos pecados, e como uma coisa que se vai
enfiando,iapensandodepecadoempecadodotempopassado,parecendo-lhequeeranecessáriovoltaraconfessá-los.Masnofimdestespensamentosvieram-lheunsdesgostosdavidaquelevava,com
algunsímpetosdedeixá-la;comistoquisoSenhorquedespertasse
comodeumsonho17.
 Ecomojátinhaalgumaexperiênciadadiversidadedeespíritos,
comasliçõesqueDeuslhedera,começouarepararnosmeiospelos
quaisaqueleespíritotinhavindo,eassimresolveu,comgrandeclareza,nãoconfessarmaisnenhumadascoisaspassadas.Eassimdaquele
diaemdianteficoulivredaquelesescrúpulos,tendoporcertoque
DeusnossoSenhorotinhaqueridolibertar,porsuamisericórdia.
26.Paraalémdassuassetehorasdeoração,ocupava-seemajudar
algumasalmasquealiovinhamprocurar,porcoisasespirituais,e
todoorestododiaquelheficava,dedicava-oapensaremcoisasde
Deus,arespeitodaquiloquetinhalidooumeditadonaqueledia18.
 Masquandoseiadeitar,vinham-lhe,muitasvezes,grandesconhecimentosegrandesconsolaçõesespirituais,detalmodoquelhe
 17Estaexperiênciaserviuparaa«Regra5ª»dasRegrasparadiscriçãodeespíritos,
própriasdaSegundaSemana.
 18ParaalémdasualeituraordináriadasagradaPaixão,consta-nosdasuaespecialpredilecçãopela«ImitaçãodeCristo»livroatribuídoentãoaJoãoGerson,
chancelerdeParis,comonosrefereoP.LuísdaCâmaranoseuMemorial:«Em
Manresa tinha visto pela primeira vez o “Gersonsito” (o «pequeno Gerson») e
nuncamaisquiseraleroutrolivrodedevoção,recomendando-oatodosaqueles
comquemtratavaedoqualliatodososdiasumcapítulo,porordem.Depoisde
comerenoutrashoras,abria-osemordem,esempreencontravaaquiloquenaquelahoratinhanocoraçãoedequetinhanecessidade».
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faziam perder muito tempo que ele tinha destinado para dormir,
quenãoeramuito.Ereparandoalgumasvezesnisto,veioaconcluir
quetinhamuitotempodestinadoatratarcomDeusdepoistodoo
restododia.Eporaquicomeçouaduvidarseaquelesconhecimentosvinhamdobomespíritoeveioaconcluirqueeramelhordeixá-
-losedormirotempodestinado,eassimofez19.
27. E perseverando na abstinência de não comer carne, e estando
firme nisso, que de nenhuma maneira pensava mudar, um dia de
manhã ao levantar-se, representou-se-lhe diante dele carne para
comer,comoseavissecomolhoscorporais,semtertidonenhum
desejodela.Eveio-lhetambémjuntamenteumgrandeassentimentodavontadeparaquedaliemdianteacomesse;emesmoquese
recordasse do seu propósito anterior, não podia duvidar disso, e
determinarquedeviacomercarne.Econtando-odepoisaoseuconfessor,oconfessordizia-lhequevisseseissonãoseriatentação;mas
eleexaminando-obem,nuncapôdeduvidardisso20.
 Nestetempo,Deustratava-ocomoummestre-escolatratauma
criança,ensinando-o21.Equeristofossepelasuarudezaefracainteligência,ouporquenãotinhaquemlheensinasse,oupelafirme
Destegénerodetentação,comodaexcessivaabstinênciaquevemaseguir,
escreveu mais tarde (11 de Setembro de 1536) à irmã religiosa Teresa Rangel:
«Comocorposãopodereisfazermuito;comocorpodoente,nãoseiquepodereis
fazer».
 20Ver«o‘PrimeiroTempo’deeleição»,2ªregradaSegundaSemanadosExercícios.(ComoindicámosnaIntrodução,provavelmentetevelugaraquiaprimeira
interrupçãonorelatoautobiográfico).
 21Começaarecordaçãodasgrandesiluminaçõesdivinasnesteterceiroperíodo
dasuavidaespiritualemManresa.Nuncaestátãoexplícitoepormenorizadona
descriçãodosdonssantíssimosdeoração,infundidosnasuaalma.Apareceaqui
claramenteocarácterinfusodascincocategoriasdegraçasaquirelatadas.
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vontade que Deus lhe tinha dado de O servir, via claramente e
semprepensouqueDeusotratavadestamaneira.Pelocontrário,se
duvidassedisto,pensariaofendersuaDivinaMajestade.Eistopode
ver-sepeloscincopontosseguintes.
28. Primeiro. Tinha muita devoção à Santíssima Trindade, e por
issofaziatodososdiasoraçãoàstrêsPessoasseparadamente22;fazendotambémoutraconjuntamenteàSantíssimaTrindade,vinha-lhe
opensamentodecomoéquefazia4oraçõesàTrindade.Maseste
pensamento dava-lhe pouco ou nenhum trabalho, como coisa de
poucaimportância.Eestandoumdiaarezar,juntoàescadariado
mosteiro,asHorasdeNossaSenhora23,começouaelevar-se-lheo
pensamento,comosevisseaTrindadeemfiguradetrêsteclas24,e
istocomtantaslágrimasesoluçosquenãosepodiaconter.
 Eindonaquelamanhãnumaprocissãoquesaíadali,nuncapôde
reteraslágrimasatéàhoradecomer,nemdepoisdecomerpodia
deixar de falar senão na Santíssima Trindade. E isto com muitas
comparaçõesemuitodiversas,ecommuitogozoeconsolação,de
talmodoqueemtodaasuavidalheficouestaimpressãodesentir
grandedevoção,aofazeroraçãoàSantíssimaTrindade25.
 Diz o P. Laínez que «apesar de ser um homem simples e não saber ler e
escreversenãoemvernáculo,pôs-seaescreverumlivrodaSantíssimaTrindade».
OmelhortestemunhodadevoçãodeSantoInácioàSantíssimaTrindadeéoseu
Diárioespiritual.
 23AfrasesugereasHorasdoPequenoOfíciodeNossaSenhora,umadaspartesquecompunhamosLivrosdeHorasdedevoçãodaIdadeMédia,comSalmos,
LadainhasdosSantos,Oraçõespelosdefuntoseoutrasoraçõesparticulares.
 24 Esta imagem musical, que não recordamos ter visto em nenhum outro
autor,quermostraraideiadaperfeitaharmoniaeconsonânciadastrêsDivinas
Pessoas,naunidadedaessênciaenatureza.
 25EoP.Ribadeneiracompletaainformaçãobibliográfica,dizendoque«apartirdaliestemistériolheficoutãoestampadoeimpressonaalmaquenessamesma
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29. Segundo. Uma vez se lhe representou no entendimento, com
grandealegriaespiritual,omodocomqueDeustinhacriadoomundo,quelhepareciaverumacoisabranca,daqualsaíamalgunsraios,
equedelaDeusfazialuz26.Masestascoisasnemassabiaexplicar,
nemselembravatotalmentedasluzesespirituaisquenaquelestemposDeuslheimprimianaalma.
 Terceiro.NamesmaManresa,ondeestevequaseumano,depois
quecomeçouaserconsoladoporDeus,eviuofrutoquefaziano
tratocomasalmas,deixouaquelesexcessosqueantespraticavaejá
cortavaasunhaseocabelo.Assim,queestandonestepovoado,na
igrejadomencionadomosteiro,ouvindoumdiamissa,naelevação
do Corpus Domini27 viu com os olhos interiores, uns como raios
brancosquevinhamdecima.Eaindaquedepoisdetantotempo
não pode explicar isto muito bem, contudo, o que ele viu com o
entendimento,foiverclaramentecomoestavanaqueleSantíssimo
SacramentoJesusCristonossoSenhor28.
 Quarto.Muitasvezesepormuitotempo,estandoemoração,via
comosolhosinteriores,ahumanidadedeCristo,easuafigura,que
lhepareciacomoumcorpobranco,nãomuitograndenemmuito
pequeno,masnãoviadistinçãodemembros.IstoviuemManresa
alturacomeçouafazerumlivrodestaprofundamatéria,quetinha80páginas.E
portodaavidalheficaramcomoqueesculpidasnaalmaossinaisdetãogrande
graça».
 26EstailustraçãosobreDeus,Criadordouniverso,parececonteroprimeiro
núcleodoPrincípioeFundamentoedaContemplaçãoparaalcançaramor,primeira
eúltimapáginadosExercíciosEspirituais,emparticularo4ºpontodestaúltima:
«Considerarcomotodososbensedonsdescemdoalto…assimcomodosoldescemosraios».
 27Emlatimnooriginal.Significa:«CorpodoSenhor»(n.dot.).
 28 Fruto destas graças divinas no Sacramento do amor, foi a espiritualidade
eminentemente eucarística do Santo, também naqueles seus últimos anos de
Roma,quandocontemplavaabsortoosmistériosdaTrindade.
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muitasvezes:sedissessevinteouquarenta29,nãoseatreveriaajulgar
que era mentira. Viu-o outra vez quando estava em Jerusalém, e
outravezcaminhandojuntoaPádua30.ANossaSenhoratambéma
viudemodosemelhante,semdistinguiraspartes31.Estascoisasque
viuentão,confirmaram-noederam-lhetantaconfirmaçãodafé,que
muitasvezespensouconsigoquesenãohouvesseEscrituraquenos
ensinasseestascoisasdafé,elesedeterminariaamorrerporelas,só
poraquiloqueviu.
30.Quinto.Umavez,ia,porsuadevoção,aumaigrejaqueestavaa
poucomaisdeumamilhadeManresa,quecreioeuquesechamaS.
Paulo32,eocaminhovaijuntoaorio.Eindoassimnassuasdevoções,
 29MaisdequarentaapariçõesdasantaHumanidadedeJesusCristo,emmenosdequatromeses,eestas«pormuitotempo»,comodizoSanto,supõemuma
frequênciaecontinuidadedegraças,poucasvezesregistadas,mesmoemrelaçãoàs
almasmaisprivilegiadas.
 30NaAutobiografiamencionam-seoutrasfrequentesapariçõesdeJesusCristo,
emdiferentesépocasdasuavida.Vejam-seosn.os41.44.48.96.99.AelasdevemosacrescentarmuitíssimasoutrasnasuaviagemàTerraSantaeasnãomenos
numerosasdosseusúltimosanosdeRoma.Sobressai,entretodas,acélebrevisão
de«LaStorta».
 31Poucasalmasteráhavido,tãoexperimentadascomoasuanateologiamariana.OseuamorfilialeassuasdelicadezascomaSantíssimaVirgemtiveramo
seumelhorrematenasapariçõesdeNossaSenhora.Elafoi,sobretudoapartirde
então,asuamedianeiraporexcelênciajuntodoFilho,epeloFilhojuntodoPai,
comooprovamoseutríplicecolóquiodosExercícioseoseuconstanterecursoa
ela,comomedianeirauniversaldagraça,naspáginasdoseuDiárioespiritual.
 32ÉoantiquíssimomosteirodeS.PauloeValldaura,situadodooutrolado
daColinadeSantaClaraesobreorioCardoner.Em1472,passouadependerdo
abadecisterciensedePoblet.Em1700,oabadedePobletvendeuomosteiroaos
padresdaCompanhiadeJesus,osquaisrestauraramacasaeacapela.Em1767
perderamestapropriedadepelodecretodeexpulsãoordenadaporCarlosIII,passandoassimomosteiroparaasmãosdeparticulares,situaçãoemqueaindahoje
seencontra.
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sentou-seumpouco,viradoparaorioquecorriafundo.Eestando
alisentado,começaramaabrir-se-lheosolhosdoentendimento;e
nãoquevissealgumavisão,senãoentendendoeconhecendomuitas
coisas,tantodecoisasespirituais,comodecoisasdaféedasletras.E
istocomumailustraçãotãogrande,quetodasascoisaslhepareciam
novas.Enãosepodemdeclararosparticularesqueentãoentendeu,
aindaqueforammuitos,senãoquerecebeuumagrandeclaridade
noentendimento,detalmodoqueemtodoodecursodasuavida,
atéaossessentaedoisanos,coligindotodasasajudasrecebidasde
Deus,etodasascoisasquesoube,aindaqueasjuntetodas,nãolhe
pareceteralcançadotantocomodaquelasóvez.[Nistoficoucomo
entendimentodetalmodoilustrado,quelhepareciacomosefosseoutro
homemetivesseoutroentendimentodiferentedoquetinhaantes].
31. E depois disto ter durado um bom espaço, foi prostrar-se de
joelhosdiantedeumacruzqueestavaaliperto,adargraçasaDeus,
ealilheapareceuaquelavisãoquemuitasvezeslheapareciaenunca
atinhaconhecido,asaber,aquelacoisaqueantessedissequelhe
parecia muito bonita, com muitos olhos33. Mas bem viu, estando
diantedacruz,queaquelacoisanãotinhaumacortãobonitacomo
eracostume.Eteveumconhecimentomuitoclaro,comgrandeassentimentodavontade,queaqueleeraodemónio.Eassim,depois
muitasvezes,durantemuitotempo,costumavaaparecer-lhe,eele,
amododemenosprezo,oafastavacomumbordãoquecostumava
trazernamão34.
 33Vern.19.AcruzaqueserefereéachamadaCruzdeTortejámencionada
antes (nota 4 do n.20). É característico do demónio, observa S. João da Cruz,
«manifestaràvistaresplendoresformosíssimos,poispode,comodizoApóstolo,
transfigurar-seemanjodeluz»(2Cor11,14).
 34Asprimeirasfontesdestacamcomofrutoparticulardaexímiailustraçãodo
Cardoner,odiscernimentosingularíssimodeespíritos,concedidoaoSanto.
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32.EstandoumavezdoenteemManresa,esteveàmortecomuma
febretãoforte,quepensavaqueaalmairiasairembreve.Enisto
vinha-lheumpensamentoquelhediziaqueeleerajusto,ecausava-lhetantaafliçãoquesólhedavarepugnânciaepondo-lhedianteos
seuspecados;etinhamaistrabalhocomestepensamentoquecom
a própria febre. Mas não conseguia vencer este pensamento, por
muitoquetrabalhasseparaovencer35.Mas,aliviadoumpoucoda
febre,nãoestandojámaisnaqueleextremodeexpirar,ecomeçoua
dargrandesgritosaumassenhorasquetinhamvindovisitá-lo,que
poramordeDeus,quandoovissemoutravezapontodemorrer,
lhegritassememaltasvozes,dizendo-lhe:«Pecador!Lembra-tedas
ofensasquecometestecontraDeus!».
33. Outra vez, vindo de Valência para a Itália, com mar muito
tempestuoso,partiu-seotimãodanave,eacoisachegouatermos,
queajuízodeleedemuitosquevinhamnanave,naturalmentenão
sepoderiaescapardamorte36.Nestetempo,examinando-sebeme
preparando-separamorrer,nãopodiatertemordosseuspecados,
nemdesercondenado;mastinhagrandeconfusãoedor,porjulgar
quenãotinhaempregadobemosdonseasgraçasqueDeusNosso
Senhorlhetinhacomunicado.
 Outraveznoano50,estevemuitomaldeumagraveenfermidade,queaseujuízoetambémdemuitos,eratidacomoaúltima37.
 35Estadoençapassou-aoSantoemcasadeAndréAmigant,onde,hoje,um
quadrorepresentaInácio,doente,atendidopelafamíliadoamigo.Aquidescobriramnaarcaemqueguardavaaroupa,osterríveisinstrumentosdepenitência.
 36Refere-seaoperigodemorteocorridonatravessiadoMediterrâneo,rumoa
Génova,depoisdasuaestânciaemAzpeitiaedassuasvisitasaváriascidades,no
Verãode1535.
 37Trata-sedeumadoençaquepadeceuSantoInácioemfinaisde1550eque
continuouamolestá-loatéaoprincípiode1551.
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Nestetempo,pensandonamorte,tinhatantaalegriaetantaconsolaçãoespiritualporterdemorrer,quesederretiatodoemlágrimas.
Eistoveioasertãocontínuo,quemuitasvezesdeixavadepensarna
morte,paranãotertantoaquelaconsolação.
34.VindooInverno,adoeceudeumaenfermidademuitograve,
eparaocurar,acidadecolocou-oemcasadopaideumFerrera38,
que depois foi criado de Baltasar de Faria. E ali era curado com
muitadiligência,epelaveneraçãoquejátinhamcomele,muitas
senhorasprincipaisvinhamvelá-lodenoite39.Erefazendo-sedesta
enfermidade,ficouaindamuitodebilitadoecomfrequentesdores
deestômago.EassimporestascausasetambémporseroInverno muito frio, fizeram com que se vestisse e calçasse e cobrisse a
cabeça.Eassimfizeramcomqueeletomasseduasroupaspardas,
depanomuitogrossoeumbonédomesmo,comomeiagorra40.E
nestetempo,haviamuitosdiasqueeleeramuitoávidodepraticar
sobrecoisasespirituais,edeencontrarpessoasquefossemcapazes
 38SantoInáciorefere-se,provavelmente,aumfilhodeAntónioFerreredasua
esposaJoana.MaistardefoicriadodeBaltasardeFaria,encarregadodenegócios
do rei de Portugal em Roma de 1543 a 1551. Joana Ferrer (ou Ferrera, como
entãosecostumavadizer)émencionada,nosprocessosdecanonizaçãodeSanto
Inácio,entreasbenfeitorasdoSanto.
 39 Entre as piedosas e nobres senhoras que em Manresa se reconheciam
especialmente devedoras ao Santo, aparecem com frequência nos processos de
canonização,osnomesdeInêsPascual,ÂngelaAmigant,MicaelaCanyelles,Inês
Clavera,BriandaPagueraeJoana,mãedeFranciscoFerrer.Arespeitodetodo
estegrupodealmasinfluídasporSantoInácio,escreveoP.Laínez:«E…fezali
emManresaproveitoamuitasalmas…quefizerammudançaemortificações,e
chegaramaumgrandeconhecimentoegostodascoisasdoSenhor».
 40Comoantestinhaacabadocomasuaabstinênciadecarne,assimagoraaceitaandarcalçadoevestidocomalgumaroupaquelheédadadeesmola,deixando
assimosexcessosdapenitência,emfavordoapostolado.
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delas.Iachegandootempoqueeletinhapensadoparapartirpara
Jerusalém41.
35.Eassim,noprincípiodoano23partiuparaBarcelonaparaaí
embarcar42.Eaindaqueseofereciamalgumascompanhias,quisir
sozinho,porquetodasuaideiaeratersóaDeusporrefúgio.Eassim
a uns que lhe instavam muito, porque não sabia a língua italiana
nemalatina,paraquetomasseumacompanhia,dizendoquantoo
ajudariaelouvando-amuito,eledissequeaindaquefossefilhoou
irmãododuquedeCardona43,nãoirianasuacompanhia,poisdesejavaalcançartrêsvirtudes:caridade,féeesperança.Elevandoum
companheiro,quandotivessefome,esperariaajudadele;equando
caísse,ajudá-lo-iaalevantar-se.Eassimtambémseconfiariaaele
elheteriaafeiçãoporestesmotivos;equeestaconfiança,afeiçãoe
esperança,asqueriatersóemDeus.Eistoquediziadestamaneira,
osentiaassimnocoração.
 41 É curioso que Santo Inácio não fale da composição dos Exercícios nesta
narraçãodaquiloquelheaconteceuemManresa.Estaomissãosupriu-anofinal
do seu relato autobiográfico (veja-se o n.99), respondendo rapidamente a uma
perguntadoP.Câmara.MasoP.Laínezajuda-nosnestepormenor,afirmando
que durante este tempo já tinha concebido as meditações dos Exercícios. E o
P.Polancoacrescentaquejáostinhadivididoem4semanas,commuitaspartes
importantesqueelascontêm,comosejamamaneirademeditarosmistériosda
vidadeCristo,omododefazerumaboaeleição,etc.
 42TerásaídodeManresaa17ou18deFevereirode1523.Adespedidadeve
tersidomuitoterna,dapartedasfamíliasdeManresaquetantoproveitoespiritualtinhamtiradodotratocomohomemdeDeus.Muitosdosseusagradecidos
admiradoresquiseramacompanhá-loatéaoslimitesdacidade.Aqui,apontando
océucomumadasmãoselevantandoaoutraaocoração,emsinaldegratidão,se
despediudetodos.
 43AfamíliadoduquedeCardonaeraumadasmaisnobresfamíliasdaCatalunha.Umairmãdoduque,D.ªJoanadeCardona,estavacasadacomAntónio
ManriquedeLara,duquedeNájera,aoserviçodoqualtinhaestadoInácio.
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 Ecomestespensamentos,tinhadesejosdeembarcar,nãosomentesó,massemnenhumaprovisão44.Ecomeçandoanegociaraembarcação,conseguiudomestredanavequeolevassedegraça,pois
nãotinhadinheiro,mascomacondiçãodemeternonavioalguns
biscoitosparasemanter,poisdeoutramaneirapornadadomundo
oreceberiam.
36.Equerendonegociarostaisbiscoitos,vieram-lhegrandesescrúpulos:–ÉestaaesperançaeaféquetutinhasemDeus,quenãote
faltaria?–etc.Eistocomtantaeficáciaquelhedavamuitotrabalho.
Eporfim,semsaberquefazer,porqueviarazõesdasduaspartes,
determinoupôr-senasmãosdoseuconfessor;eassimdeclarou-lhe
quantodesejavaseguiraperfeiçãoeaquiloquemaisfosseglóriade
Deus,eascausasqueofaziamduvidarsedevialevarmantimento.O
confessorresolveuquepedisseonecessárioeolevasseconsigo.
 Epedindo-oaumasenhora,elaperguntou-lheparaondequeria
embarcar.Eleesteveduvidandoumpoucoselhodiriaeporfimnão
seatreveuadizersenãoqueiaaItáliaeaRoma.Eela,comoespantada,disse-lhe:–ARomaquereisir?Poisosquelávão,nãoseicomo
vêm(querendodizerqueemRomaseaproveitavampoucodecoisas
espirituais).
 EacausapelaqualnãoousoudizerqueiaaJerusalém,foipor
temordavanglória.Estetemorafligia-otanto,quenãoousavadizer
dequeterranemdequecasaera45.Porfim,conseguidososbiscoitos,
 44Asprimeirasfontesregistamofactodeterescapadoprovidencialmentea
umamortecerta.Ináciotinhaescolhidopartirnumbergantimqueviajavapara
Itália,depreferênciaaumanavequefaziaamesmaviagem.Umasenhora,chamadaIsabelRoserqueoviunumaigreja,convidou-oparacomerefezcomqueele
nãoembarcassenessenavio,queseperdeuàvistadeBarcelona.
 45VerPrólogodoP.Câmara,n.1.«EleonorZapilaaquempediaesmola,disse-lhe:–«Pareceisumhomemmau,aoandarassimpelomundo;melhorforavoltar
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embarcou.Masencontrando-senapraiacomcincoouseismoedas
dasquelhetinhamdado,aopediresmolapelasportas(porqueassim
costumavaviver),deixou-asnumbancoqueencontroualijuntoda
praia.
37.EembarcoudepoisdeterestadoemBarcelonapoucomaisde
vintedias46.EstandoaindaemBarcelona,antesdeembarcar,segundooseucostume,buscavatodasaspessoasespirituais,mesmoque
estivessememermidasforadacidade,paratratarcomelas47.Mas
nememBarcelonanememManresa,durantetodootempoqueali
esteve,pôdeencontrarpessoasqueoajudassemcomoeledesejava.
SomenteemManresa,aquelamulherdequeatrássefalou(n.21),
quelhetinhaditoquepediaquelheaparecesseJesusCristo:sóesta
lhepareciaqueentravamaisnascoisasespirituais.Eassim,depoisde
partirdeBarcelona,perdeutotalmenteestaânsiadebuscarpessoas
espirituais.

paracasa,enãovaguear,comoumperdido...».OSantorespondeu,agradecendo-lhe
aquelasadvertênciaseconfessando-lhequediziamuitobem,poreleser,comefeito,um
perdidoeumgrandepecador...Eaoouvirestarespostaeahumildadecomquea
disse,teve-oporumsantoedeu-lheesmolaeprovisãodepãoeoutrascoisaspara
aviagem».
 46Estesvintedias,quevãodefinsdeFevereiroameadosdeMarçode1523,
hospedou-seInácioemcasadeInêsPascual,situadanaruadeFebrés,hojeRua
SantoInáciodeLoyola,pertodeSantaMariadelMar.
 47Porexemplo,oconventodasJerónimas,emS.GinésdeHorta.Asfreiras
testemunharammaistarde,nosProcessosdeCanonização,queasconsolavacomas
suasconversasespirituaisecostumavaestardiantedoSantíssimocomumacara
resplandecentecomoumanjo.
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CAPÍTULOIV
DeviagemparaRoma(38-41).DeVenezaaJerusalém(42-48)
38.Tiveramventotãoviolentodepopa,quechegaramdeBarcelonaaGaetaemcincodiascomassuasnoites,aindaquecommuito
medo de todos, pela muita tempestade1. Por toda aquela terra se
temiaapeste,masele,logoquedesembarcou,começouacaminhar
paraRoma.Dosquevinhamnanave,juntaram-seemsuacompanhia, uma mãe, com uma filha que vestia roupas de rapaz, e um
outromoço.Estesseguiam-noporquetambémmendigavam.
 Chegados a uma herdade, encontraram uma grande fogueira e
muitossoldadosàvoltadela,osquaislhesderamdecomerelhes
davam muito vinho, convidando-os, de maneira que parecia quereremembebedá-los.Depoissepararam-nos,pondoamãeeafilha
emcima,numquarto,eoperegrinocomomoço,noestábulo.Mas
quandochegouameianoite,ouviuqueláemcimasedavamgrandes
gritos:elevantando-separaveroqueera,encontrouamãeeafilha
embaixo,nopátio,muitochorosas,queixando-sequeasqueriam
forçar.Aele[peregrino]veio-lhe,porcausadisso,umímpetotão
grandequesepôsagritar:–Istosehá-desofrer?–equeixasseme 1Anavedeveter-sefeitoàvelapelodia20deMarçode1523,chegandoa
Gaetapelodia25,edepoisdequatrodiasdeviagem,a29,DomingodeRamos,
entravanacidadeeterna.NomesmonavioviajavamMossénGuiot,procurador
deMonserrateeumseucriado,quemaistardehão-dedeporsobreasuavidade
oraçãoepenitênciaeassuasconversasexclusivamentedeDeus,duranteaviagem.
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lhantes,asquaisdiziacomtantaeficácia,quetodososdacasaficaram
admirados, sem que nenhum lhe fizesse qualquer mal. O moço já
tinhafugido,eostrêscomeçaramacaminharassimdenoite.
39.Echegadosaumacidadequeestavaperto2,enãopodendoentrar3, os três passaram aquela noite, de muita chuva, numa igreja
quealihavia.Demanhãnãoquiseramabrir-lhesacidadeeporfora
nãoencontravamesmola,nemsequernumcasteloquepareciaperto
dali,noqualoperegrinosesentiufraco4,tantopelaviagempormar,
comoportudoomais,etc.Enãopodendocaminharmais,ficoupor
alieamãeeafilhacontinuaramparaRoma.
 Aquelediasaiumuitagentedacidade,esabendoquevinhaalia
senhoradaterra5,pôs-sediantedela,dizendo-lhequeestavadoente
depurafraqueza,epedia-lhequeodeixasseentrarnacidadepara
buscaralgumremédio.Elaconcedeu-lhofacilmente.Ecomeçando
amendigarpelacidade,encontroumuitosquatrins6,erefazendo-se
alidoisdias,voltouaprosseguiroseucaminho,echegouaRomano
DomingodeRamos7.
 2ProvavelmenteFondi,aprimeiracidadedealgumaimportância,apoucos
quilómetrosdeGaeta,acaminhodeRoma.
 3PorcausadapestequeassolavaaItália,portodaapartetinhamsidomontadoscordõessanitáriosqueimpediamoacessoàscidades.
 4 Diz Ribadeneira na sua Vida de S. Inácio: «Padeceu grandes trabalhos no
caminhodeGaetaparaRoma…ealgumasvezeseratantaafomeefraquezaque
padecia,quesempoderdarumpassomais,eraforçadoaficarondeoapanhavaa
noite,atéquedoaltolheviesseoremédio».
 5 A senhora da cidade de Fondi, era a condessa Beatriz Appiani, esposa de
VespasianoColonna.
 6EstapequenamoedacriadanosfinsdoséculoXIII,emItália,existiuatéfinaisdoséculoXIX.Onomeprovémdesermúltiplododenário(quatrodenários,
maistardequatrenusequattrino).ApalavraaindaseusahojeemdiaemItália,em
linguagemfamiliar,parasignificardinheiro.
 7Em1523,oDomingodeRamoscelebrou-sea29deMarço.Inácio,nestes
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40. Aqui, todos os que falavam com ele, sabendo que não levava
dinheiroparairaJerusalém,começaramadissuadi-lodaida,afirmando-lhecommuitasrazõesqueeraimpossívelarranjarpassagem
semdinheiro.Maseletinhaumagrandecertezanasuaalma,detal
modoquenãopodiaduvidardequehaviadeencontrarmododeir
aJerusalém.
 EtendorecebidoabênçãodopapaAdrianoVI,partiuparaVeneza,oitoounovediasdepoisdaPáscoadaRessurreição8.Levava
ainda seis ou sete ducados que lhe tinham dado para a passagem
deVenezaaJerusalémequeelerecebera,vencidoumpoucopelos
temoresquelheincutiamdenãopoderpassardeoutramaneira.
 MasdoisdiasdepoisdetersaídodeRoma,começouaverque
aquilo tinha sido desconfiança que tinha tido, e pesou-lhe muito
ter aceite os ducados, e pensava se seria bom deixá-los. Mas por
fimdeterminou-seagastá-losgenerosamentecomaquelesquelhe
apareciam,queordinariamenteerampobres.Efê-lodetalmaneira,
que quando depois chegou a Veneza, não levava mais que alguns
quatrins,quenaquelanoitelheforamnecessários.
41. Todavia, por este caminho até Veneza, por causa dos vigias
contraapeste,dormiapelospórticos.Eaconteceu-lheumavez,ao
levantar-sedemanhã,toparcomumhomem,queaovê-losepôsa
corrercheiodemedo,porqueparecequeoviumuitopálido.

quinzediasqueesteveemRoma,assistiuàscerimóniasdaSemanaSanta,evisitou
asprincipaisbasílicaseoutroslugaressantos,emoraçãoepenitência,vivendode
esmolaseajudandocomelasospobres.
 8Naqueleano,aPáscoaocorreunodia5deAbril.DondesededuzqueInácio
saiudeRomaparaVenezanodia13ou14.AlicençaparairaJerusalém,concedidaporAdrianoVI,conserva-senoArquivoVaticanoetemadatade31deMarço
de1523,querdizer,doisdiasdepoisdachegadadoSantoaRoma.
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 CaminhandochegouaChoza9e,comalgunscompanheirosque
selhetinhamjuntado,soubequenãoosdeixariamentraremVeneza.
OscompanheirosdeterminaramiraPádua,paraalitomaracédula
de saúde, e assim partiu com eles; mas não pôde caminhar tanto,
porquecaminhavammuitodepressa,edeixaram-no,quasedenoite,
numdescampado,ondelheapareceuCristodamaneiraquelhecostumavaaparecer,comodissemosatrás,econfortou-omuito10.
 Ecomestaconsolação,nooutrodiademanhã,semapresentar
cédula,como(creio)tinhamfeitoosseuscompanheiros,chegouà
portadePádua,eentrousemqueosguardaslhepedissemnada,e
omesmolheaconteceuàsaída.Dissoseespantarammuitoosseus
companheirosqueacabavamdetomarcédulaparairaVeneza,com
aqualelenãosepreocupou.
42.EchegadosaVeneza11,vieramosguardasaobarcoparaexaminar, um por um, a todos os que ali estavam, e só a ele deixaram.
Mantinha-se mendigando, e dormia na praça de S. Marcos12, e
nuncaquisiracasadoembaixadordoimperador13,nemfaziadi 9Chioggiaemitaliano,cidadedoestuárioveneziano,distante30kmdeVeneza,situadanumailhapróximadamargemdolago.
 10N.29,4º.Culminamnestaapariçãonocturnaosgrandestrabalhosefadigas
doextenuadoperegrinodeCristo.Nãosabemosaformaconcretaquerevestiu
estaaparição.
 11OSantochegouaVeneza,ameadosdeMaio,etevequepermanecerali
doismeses,àesperadeembarcaçãoqueolevasseàPalestina.Asuavidanacapital
da«sereníssimarepública»foiamesmaquenosoutroslugares,desdeosdiasde
Manresa.
 12InáciodormiadebaixodospórticosdapraçadeS.Marcos.Pertodaliestava
opaláciodosenadorMarcoAntónioTrevisan(hojepalácio«BiandoCappello»).
Osenador,segundoumaantiquíssimatradição,nãopôdedescansar,atéque,saindoàpraça,encontrouoSantoeoconvidouadormiremsuacasa.
 13OembaixadorordináriodoimperadorCarlosV,nasenhoriadeVeneza,era
AlonsoSanchez.Semapoioshumanoseoutrasprevisões,«maisqueaesperança
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ligênciaespecialparabuscardinheiroparaapassagem.Tinhauma
grandecertezanasuaalmadequeDeuslhehaviadedarmododeir
aJerusalémeestacertezaoconfirmavatanto,quenenhumasrazões
emedosquelhepunhamofaziamduvidar.
 Umdiaencontrou-oumhomemrico,espanhol14,eesteperguntou-lheoquefaziaeondequeriair,esabendodasuaintenção,levou-oacomeremsuacasa,edepoishospedou-oalgunsdiasatése
prepararapartida.Tinhaoperegrinoestecostume,jádesdeManresa,
quequandocomiacomoutros,nuncafalavaàmesa,sórespondendo
brevemente;masescutavaoquesedizia,eretendoalgumascoisas,das
quaistomasseocasiãodefalardeDeus,fazia-onofimdarefeição.
43.Efoiestacausapelaqualohomemdebem,comtodaasuacasa,
tantoseafeiçoaramaele,queoquiseramretereobrigaraficarem
suacasa.Eomesmohospedeirolevou-oaoduquedeVeneza15,para
quelhefalasse,istoé,alcançou-lheaentradaeaaudiência.Oduque,
logoqueouviuoperegrino,mandouquelhedessemembarcaçãono
naviodosgovernadoresqueiaparaChipre16.
emDeus»,poderiadizercomoSalmista:«OSenhoréomeupastorenadame
falta»(Sl22).
 14NãoseconseguiudescobriratéhojeonomedesteespanholquecaritativamenteacolheuoSantoemVeneza.Maisàfrente,non.50,SantoInáciodiráque
noregressodeJerusalém«encontroudoisdaquelesqueotinhamacolhidoemsua
casa,antesdepartirparaJerusalém».
 15EradogeouduquedeVenezaAndreaGritti(1455-1538),quetinhasido
eleitoparaaqueladignidadeunsquatrodiasantesdachegadadeInácioaVeneza.
Estepediuquelhemandassedarembarcaçãoeoduqueordenouqueolevassem
degraçaatéChipre,nanauemqueiaonovogovernadorquearepúblicadeVenezaenviavaàquelereino.
 16SobreaviagemdeInáciodeVenezaaJerusalém,dão-nosabundantesdados
emdoisdiáriosescritospordoiscompanheirosdeviagem.Osdadosmaisimportantesdeumdessescompanheiros(oalemãoFüssil),podemservistosemFontes
Narrativi,I,420-422e428-429.OmesmoInácioescreveudeJerusalém,aosseus
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 Aindaquenaqueleanotinhamvindomuitosperegrinos[parair]
aJerusalém,amaiorpartedelestinhamvoltadoparaassuasterras,
pelonovocasosucedidodatomadadeRodes17.Todaviahaviatreze
nanauperegrina18,quepartiuprimeiro,eoitoounoveficarampara
a dos governadores19. Estando esta para partir, veio-lhe ao nosso
peregrinoumadoençadefebres,quedepoisdeoteremincomodadoalgunsdiasodeixarameanavepartianodiaemqueeletinha
tomado uma purga. Os da casa perguntaram ao médico se podia
embarcarparaJerusalémeomédicodissequeparasersepultadolá,
podiaembarcar.Maseleembarcouepartiuaqueledia;evomitou
tanto que ficou aliviado e começou a sarar completamente. Nesta
naucometiam-sealgumasindecênciasetorpezasmanifestas,queele
repreendiacomseveridade.
44. Os espanhóis que ali iam avisavam-no que não fizesse aquilo,
porque os da nau tratavam de o deixar nalguma ilha20. Mas quis
DeusNossoSenhorquechegassemdepressaaChipre,ondedeixada
amigosdeBarcelona,umarelaçãodasuaviagemàPalestina,queRibadeneiraviu,
comoelemesmonosrefere,masestepreciosodocumentoinfelizmenteperdeu-se.
 17 A ilha de Rodes tinha sido tomada, um ano antes (12 de Dezembro de
1522)pelogrãoturcoSolimão,depoisdedefendida,durantemuitosmeses,pelos
cavaleirosdaOrdemdeS.João.
 18 Esta nau chamava-se «peregrina», porque transportava os peregrinos que
iamàTerraSanta.Venezatinhatomadoainiciativadeumanauperegrinaque
representasse,paraacristandadeocidental,odireitodeseaproximardacidade
santadeJerusalém.
 19Eraamaiorechamava-seNegrona.SaiudeVenezaa14deJulho.Nelaiao
novogovernadordeChipre,acompanhadodealtosfuncionáriosdailhaenumerososmercadores.EmChipre,comonosdizpoucodepoisInácio,osperegrinos
juntaram-seaosdanaveperegrina.
 20SegundotestemunhaLaínez,foigrandeofrutoespiritualconseguidopor
Inácioduranteestaviagem.Eacrescentaomesmobiógrafoquetodoslhetinham
grandeamorerespeito.
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aquelanave,foramporterraaoutroportoquesechamaLasSalinas,
queestavaadezléguasdali,eentraramnanauperegrina,naqual
tambémnãometeumaisparaseumantimento,queaesperançaque
levavaemDeus,comotinhafeitonaoutra21.Emtodoestetempo
aparecia-lhemuitasvezesNossoSenhor,quelhedavamuitaconsolaçãoeânimo;masparecia-lhequeviaumacoisaredondaegrande,
comosefossedeouro,queselherepresentava22.Depoisdepartidos
deChipre,chegaramaJafa.
 EcaminhandoparaJerusalémnosseusburrinhos,comoécostume,duasmilhasantesdechegaraJerusalém,umespanhol,nobre,
segundoparecia,chamadoDiegoManes,disse,commuitadevoção,
atodososperegrinosquejáquedaliapoucohaviamdechegarao
lugardondesepodiaveracidadesanta,seriabomquetodossepreparassememsuasconsciências,equefossememsilêncio.

45.Eparecendobematodos,começoucadaumarecolher-se;eum
poucoantesdechegaraolugardondesevia[acidade],apearam-se,
porque viram os frades, com a cruz, que os estavam esperando23.
Evendoacidade,teveoperegrinograndeconsolação24;esegundo
 21Partiramnestanau,a19deAgosto,rumoaJafa,ondechegarama24.Como
játinhaacontecidonaoutranau,IñigoéaceitecomopobredeCristo.
 22Cristorepresentava-SeaInácioentreosesplendoresdasuadivindadeeda
suahumanidadeglorificada.Eramaqueles«gozoseconsolaçõestantos,queoSenhorcostumadar»,comooSantohá-deescrevertrêsanosmaistarde,fazendo-se
ecodestasexperiências.
 23Foramestesfradesqueosconduziramàcidadesanta,ondeentrarama4de
Setembro,pelaportadeJafa.
 24ÉaprimeirareferênciaacercadasgrandesgraçasespirituaisrecebidasduranteosvintediasdasuaestadianaTerraSanta.AdevoçãodeInácioaovisitar
osLugaresSantosnãoconheceulimites,comotestemunharamS.PedroCanísio
eoP.Laínez.PedroCanísiofalada«suagrandedevoçãoemuitaslágrimas,do
seucrescidoeinflamadoamordeDeus,aocontemplarcomosesedesenrolassem
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osoutrosdiziam,foiuniversalemtodos,comumaalegriaquenão
parecia natural; e a mesma devoção sentiu sempre nas visitas dos
lugaressantos.
 OseufirmepropósitoeraficaremJerusalém,visitandosempre
aqueleslugaressantosetinhatambémopropósito,paraalémdesta
devoção,deajudarasalmas;eparaesteefeitotraziacartasparao
guardião25,quelheentregouedisse-lheasuaintençãodeficarali
porsuadevoção;masnãoasegundaparte,dequereraproveitaràs
almas,porqueistoaninguémodizia,eaprimeira[parte]atinha
manifestadomuitasvezes26.Oguardiãorespondeu-lhequenãovia
comopudesseficar,porqueacasaestavaemtantanecessidade,que
nãopodiamanterosfrades,eporestacausaestavadeterminadoa
mandaralgunscomosperegrinosparaestaspartes[Europa].Operegrinorespondeuquenãoquerianadadacasa,senãosomenteque
quandoalgumasvezesviesseeleaconfessar-se,oouvissemdeconfissão.Ecomistooguardiãolhedissequedaquelamaneirapodia
fazer,masqueesperasseatéqueviesseoProvincial(creioqueerao
supremodaOrdemnaquelaterra),oqualestavaemBelém27.
diantedosseusolhosaquelesmistériosdavidaepaixãodeCristo,equantoisto
o movia a querer ficar para sempre na Palestina». E Laínez afirma: «Foi muito
visitadopeloSenhor,etãofavorecido,quealémdasperegrinaçõesquefaziacom
osoutros,nãosemperigo,andavaporaquelesLugaresSantos».
 25DesconhecemosonomedesteGuardiãodoconventodeMonteSião,guardiãoessequetinhaajurisdiçãosobreosoutrosconventosdaTerraSanta.
 26 É o peso de infinita dívida aquela que assim o arrasta e prende a Cristo
emJerusalém;quemopoderájáseparardele?Aliqueriaviver,chorandoosseus
pecados,conhecendointernamenteeamandooVerboeternoencarnado,paraO
seguirmaisdepertonassuasvirtudes,noseuapostoladoetambémnasuamorte.
Océutinha-se-lhecomunicadotantasvezesnaquelesdias!Asúltimasraízesdesta
suadeterminação,devemserbuscadasnailustraçãodoCardonerenosexercícios
doReieternoedasDuasbandeiras,nosquaisselhemostroucomoqueumprimeiroesboçodaCompanhia..
 27EraÂngelodeFerrara.NãoerapropriamenteMinistroProvincialdaTerra
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46.Comestapromessaseassegurouoperegrino,ecomeçouaescrevercartasparaBarcelona,parapessoasespirituais.Tendojáuma
escritaeestandoaescreveroutra28,navésperadapartidadosperegrinos,vêmachamá-lodapartedoprovincialedoguardião,porque
este tinha chegado29. O provincial disse-lhe, com boas palavras,
comotinhasabidodasuaboaintençãodeficarnaqueleslugaressantosequetinhapensadomuitonacoisa,equepelaexperiênciaque
tinhadeoutros,pensavaquenãoconvinha.Porquemuitostinham
tidoaqueledesejo,eunstinhamsidopresoseoutrostinhammorridoequedepoisareligiãoficavaobrigadaaresgatarospresos;eque,
portanto,sepreparasseparairnooutrodiacomosperegrinos.
 Elerespondeuaistoquetinhaestepropósitomuitofirme,eque
julgavapornenhumacoisadeixardeopôrporobra,dandohonestamenteaentenderque,aindaqueaoprovincialnãolheparecesse,
senãofossecoisaqueoobrigasseempecado,queelenãodeixariao
seupropósitopornenhumtemor.Aistodisseoprovincialqueeles
tinhamautoridadedaSéApostólicaparafazersairouficaraquem
lhesparecesse,epoderexcomungaraquemnãoquisesseobedecer,e
quenestecasoelesjulgavamquenãodeviaficar,etc.30
Santa(esteresidiaemChipre).MasoGuardiãodeMonteSiãoeraSuperiordos
superioresdosoutrosconventosdaPalestina.OmesmoGuardiãoeraComissário
apostólicoparatodooOriente,comfaculdadesquaseepiscopaiseexerciatambém
asfunçõesdeGrãoMestredaOrdemdosCavaleirosdoSantoSepulcro.
 28Aprimeira,hojeperdida,seriaprovavelmenteanarraçãodaviagemdeVenezaaJerusalém;aoutraseriaparaafamíliaPascual.
 29Eraodia2deSetembro.Desdeanoitedodia20,emquesofreramumassalto,
felizmentefrustrado,dasmilíciasturcas,osperegrinospassavamodiaeanoite,no
conventodosPadresFranciscanosdeMonteSião.Foinesteambienteameaçador,
queteriaportermo,embreve,aexpropriaçãodoCenáculo,queficounasmãosdos
turcos,quesedesenrolaramasúltimascenasdaestadiadeInácioemJerusalém.
 30Comefeito,entreasfaculdadesoutorgadasaoP.Guardiãodoconventode
MonteSião,lia-seaseguinte:«Quenenhumcristãodenenhumadignidadenem
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47.Equerendomostrarasbulas,pelasquaispodiamexcomungá-lo,
eledissequenãoeraprecisovê-las,equeacreditavaemsuasreverênciasepoisqueassimjulgavamcomaautoridadequetinham,que
lhesobedeceria.
 E acabado isto, voltando para onde antes estava, veio-lhe um
grandedesejodevisitaromonteOlivete,antesdepartir,jáquenão
eravontadedenossoSenhorqueeleficassenaqueleslugaressantos.
NomonteOlivete,estáumapedradaqualsubiunossoSenhoraos
céus,esevêemaindaagoraaspisadasimpressas31,eistoeraoqueele
queriatornaraver.Eassim,semdizernadanemtomarguia(porque
osquevãosemturcoporguia,corremgrandeperigo),abandonouos
outros,efoisozinhoaomonteOlivete.Eosguardasnãooqueriam
deixar entrar. Deu-lhes [então] um canivete da escrivaninha que
levava,edepoisdeterfeitooração,commuitaconsolação,veio-lhe
odesejodeiraBetfagé.Eestandoali,voltoualembrar-sequeno
monteOlivetenãotinhavistobemparaqueparteestavaopédireito
eparaqueparteoesquerdo,evoltandoali,parecequedeuastesourasaosguardas,paraqueodeixassementrar.

estado,mesmoquefosselegadoalatere(recebeestadesignaçãoocardealenviado
peloPapaparaorepresentardeformaespecial,emcircunstânciasparticularmente
solenes),possaestarnaTerraSantacontraavontadedomencionadoGuardião,
anãoserquetivesseexpressamençãoemcontradesteindultodaSéApostólica».
Comovemos,foinecessárioameaçá-locomaexcomunhãoparaquedesistissedo
seupropósitoqueele«bemfirme,epornenhumacausapensavadeixardepôrpor
obra,senãofossecoisaqueoobrigassesobpecado».
 31Aquiseconstruiu,noséculoIV,umaigrejachamadadaAscensão.SegundoS.Jerónimo,osarquitectosnãopuderamchegarafecharacúpula,deixando
assim,nocentro,umaaberturaquemostravaocaminhoseguidopeloSenhor,na
suaAscensão.OsCruzadosqueencontraramdestruídaaantigaigreja,deramformaoctogonalaumanova,erguidasóatécertaaltura,pelomesmosimbolismoda
Ascensão.Dentrodelamostrava-seumapedracomamarcadospésdoSenhor.
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48.Quandosesoubenomosteiroqueeletinhapartido,assimsem
guia,osfradesfizeramdiligênciasparaoencontrar.Eassim,aodescer do monte Olivete, encontrou-se com um cristão da cintura32,
queservianomosteiro,oqualcomumgrandebastão,ecommostras
degrandeaborrecimento,faziasinaisdebater-lhe.Chegandoaele,
travou-ofortementedobraçoeeledeixou-sefacilmentelevar.Maso
bomhomemnãoolargou.Indopelocaminho,assimagarradopelo
cristãodacintura,tevegrandeconsolaçãodoSenhor,parecendo-lhe
queviaaCristosempresobreele33.Eistodurousemprecomgrande
abundância,atéchegaraomosteiro.

 32Assimeramchamadososcristãossírios,queserviamnoconventodoMonte
Sião,semdúvidaporcausadafaixacomqueatavamavestenacintura.
 33Olugareascircunstânciasdacena,fariampensarnumaapariçãodeCristo
nomomentodaprisão,ouquandoolevarammanietadoacasadeCaifás.Maso
textoorientaantesparaumavisãodeglória,comoacabadecontemplar,coma
almaemadoração,nomonteOlivete.
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RegressodaPalestinaepassagemporChipre,atéVenezaeFerrara(49-50).VaideFerraraaGénovaeembarcaparaBarcelona(51-53)
49.Partiramnooutrodia1echegadosaChipre,osperegrinosdividiram-sepordiversasnaves.Noportohaviatrêsouquatropara
Veneza.Umaeradeturcos,eoutraeraumnaviomuitopequeno,
eaterceiraeraumanavemuitoricaepoderosadeumricohomem
veneziano.Osperegrinospediramaopatrãodestaquequisesselevar
operegrino,maselecomosoubequenãotinhadinheiro,nãoquis,
aindaquemuitoslhepediram,louvando-o2,etc.Opatrãorespondeuqueseerasanto,passassecomopassouSantiago3,ouumacoisa
parecida. Estes mesmos intercessores conseguiram-no muito facilmentedopatrãodopequenonavio.
 1DepoisdevintediasdepermanênciaemJerusalém,partiram,comtodoo
segredo,montadosoutraveznosseusburritos,nodia23deSetembro,emdirecção
aRamleh.Aofimdeseisdiasdeespera,puderampartirparaJafa,nodia2deOutubro.AtravessiafoimuitopenosaesóconseguiramchegaraChiprenodia14.
 2PelarespostadodonodaembarcaçãosevêqueoscompanheirosdeInácioo
apresentaramcomoumsanto:oamordosperegrinostransformou-se,apartirde
Jerusalém,emverdadeiraveneração.
 3Segundoatradição,apoiadaporumasupostaCartadeLeãoIII,osrestos
mortaisdoapóstoloS.TiagoMaior,mortonoano43,duranteaperseguiçãode
HerodesAgripaI,foramlevadosparaJopepelosseusdiscípulos,pormedodos
judeus.ApartirdeJope,teriamsidotransportadosporumanaumilagrosa,atéàs
costasdeIria,naGalécia(Galiza).
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 Partiramumdia,comventopróspero,pelamanhã,eàtardesobreveio-lhesumatempestade,porcausadaqual[asnaus]seseparam
umasdasoutras,eagrandeveioaperder-sejuntodasmesmasilhas
deChipreesósesalvaramaspessoas.Enamesmatormentaperdeu-seanavedosturcosetodaagentecomela.OnaviopequenopassoumuitotrabalhoeporfimvieramaportaraumaterradePulla4,
eistonaforçadoInvernoeporissofaziagrandesfriosenevava.Eo
peregrinonãolevavamaisroupaqueunscalções5detelagrossa,até
aosjoelhos,easpernasnuas,comsapatoseumgibãodetelapreta,
commuitasaberturas,pelosombros,eumcasacocurtocompouco
pelo.
50.ChegouaVenezaameadosdeJaneirodoano24,tendoestado
nomar,desdeChipre,todoomêsdeNovembro,Dezembroeparte
deJaneiro.EmVeneza,encontrou-oumdaquelesdoisqueotinham
acolhidoemsuacasa,antesdapartidaparaJerusalém6eestedeu-lhe
deesmola15ou16júlios7eumpedaçodepanonoqualfezmuitas
pregasecolocousobreoestômago,pelograndefrioquefazia.
 DepoisqueoditoperegrinoentendeuqueeravontadedeDeus
quenãoestivesseemJerusalém,sempreveiopensandoconsigoque
faria,eaofiminclinava-semaisaestudaralgumtempo,parapoder
ajudarasalmasedeterminava-seairaBarcelona,eassimpartiude
VenezaparaGénova.EestandoumdiaemFerrara,naigrejaprincipal,cumprindocomassuasdevoções,umpobrepediu-lheesmola,e

 4PullapertenciaàprovínciadeItália,noreinodeNápoles,eapartirdalichegou,sãoesalvo,aVeneza,nosmeadosdeJaneirode1524.
 5Umaespéciedecalçõeslargosecompregasqueseusavamnaqueletempo.
 6Vern.42
 7Moedaequivalenteàdécimapartedeumducado,querecebeuonomedo
PapaJúlioII,quandoestePapareformouamoedaantiga.
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eledeu-lheummarquete8,queémoedade5ou6quatrins.Edepois
daqueleveiooutro,edeu-lheoutrapequenamoedaquetinha,um
poucomaior.Eaoterceiro,nãotendosenãojúlios,deu-lheumjúlio.Ecomoospobresviamquedavaesmola,nãofaziamsenãovir,
eassimseacaboutudooquetrazia.Enofimvierammuitospobres
juntospediresmolaeelerespondeuquelheperdoassem,masnão
tinhamaisnada.
51.EassimpartiudeFerraraparaGénova.Encontrounocaminho
unssoldadosespanhóis,quenaquelanoiteotratarammuitobeme
seespantarammuitoporelefazeraquelecaminho,porqueeranecessário passar quasepelomeiodeambososexércitos,francesese
imperiais9,epediam-lhequedeixasseaestradareal,etomasseoutra
maisseguraquelheindicaram.
 Maselenãoseguiuoseuconselho,econtinuandopelocaminho
emfrente,veiodaraumpovoadoqueimadoedestruído,eassimaté
ànoitenãoencontrouninguémquelhedessenadaparacomer.Mas
aopôrdosol,chegouaumaaldeiacercada,eosguardasagarraram-nologo,julgandoqueeraumespião;emetendo-onumacasinha
junto da porta, começaram a revistá-lo, como se costuma fazer
quandoexistesuspeita.Elerespondiaatodasasperguntasquenão
sabianada.Despiram-noeatéossapatoslheexaminaram,etodas
aspartesdocorpo,paraverselevavaalgumacarta.Enãopodendo
sabernadapornenhumavia,agarraram-noparaolevaraocapitão,
queeleofariafalar.Epedindoelequeolevassemcobertocomoseu
 8Doitalianomarchetto,moedaquevaliaumsoldoeequivaliaàvigésimaparte
deumaliravenezianaerecebiaoseunomedapraçaeigrejadeS.Marcos.
 9EstavamemguerraoimperadorCarlosVeoreideFrança,FranciscoI,que
disputavamoducadodeMilão.InáciofezestaviagememFevereirode1524.Um
anomaistardedecidiu-seaquelaguerranabatalhadePavia,naqualFranciscoI
foifeitoprisioneiroelevadoparaMadrid.
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casaco,nãolhoquiseramdar,elevaram-noassimcomoscalçõeseo
gibão,atrásmencionados.
52. Nesta ida teve o peregrino como que uma representação de
quandolevaramCristo,aindaquenãofoiumavisãocomoasoutras.
Efoilevadoportrêsruasgrandes,maseleiasemnenhumatristeza,
antescomalegriaecontentamento.Eletinhaporcostumefalar,a
qualquerpessoaquefosse,porvós10,tendoestadevoçãodequeassim
falavam Cristo e os apóstolos, etc11. Indo assim por aquelas ruas,
passou-lhepelafantasiaqueseriabomdeixaressecostumenaquele
transeetratarocapitãoporsenhoria,eistocomalgunstemoresdos
tormentosquelhepodiamdar,etc.Mascomoviuqueeratentação,
[disseconsigo]:–Poisassimé,nãolhefalareiporsenhoria,nemlhe
fareireverência,nemlhetirareiacarapuça12.
53.Chegaramaopaláciodocapitãoedeixaram-nopresonumasala
debaixo,edaliaumpoucofalou-lheocapitão.Esemfazernenhum
modo de cortesia, respondeu-lhe poucas palavras, e com notável
espaçoentreumaeoutra.Eocapitãotomou-oporloucoeassimo
disseaosqueotinhamtrazido:–Estehomemnãotemjuízo;dai-lhe
oqueédeleeponde-oforadaqui13–.Saídodopalácio,logoencontrouumespanholquealivivia,equeolevouparasuacasaelhedeu
decomeretudoomaisnecessárioparaaquelanoite.
 10Oitálicoénosso(N.doT.)
 11Opormenoréreveladordaforçamoralquevinhaexercendonasuaalma,
desdeosdiasdeManresa,aimitaçãodeCristo,imitaçãoparaaqualorientarátoda
aSegundaSemanadosExercícios.
 12Espéciedegorra,emformadecone,comapontaparatrás.
 13«Contavaeledepois,escreveRibadeneira,quecomamemóriaerepresentaçãoquealitevedaafrontaeescárnioqueoSenhorrecebeudeHerodes,edosseus
soldados,tinhaoSenhorpresenteadoasuaalmacomumaadmiráveleextraordináriaconsolação».
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 Epartindodemanhã,caminhouatéàtarde,alturaemqueoviramdoissoldadosqueestavamnumatorre,edesceramaprendê-lo.
E levando-o ao capitão, que era francês, o capitão perguntou-lhe,
entreoutrascoisas,dequeterraera,eouvindoquedeGuipúzcoa,
disse-lhe:–Eusoudaliperto,parecequejuntodeBaiona,edisse
logo:–Levai-oedai-lhedecear,etratai-obem–.Nestecaminhode
FerraraparaGénova,sucederam-lheoutrascoisasdemenosimportância,eporfimchegouaGénova,ondeoreconheceuumbiscainho
chamadoPortundo14,queoutrasvezeslhetinhafalado,quandoservianacortedoReiCatólico15.Este[espanhol]fê-loembarcarnuma
navequeiaparaBarcelona,naqualcorreugrandeperigodesercapturadoporAndreaDória,queentãoerafrancês16elhedeucaça17.

 14Estebiscainhoera«generaldasgalerasdeEspanha»(Ribadeneira).Em1524
protegeuoregressodaesquadraimperialdeMarselhaparaGénova.Amparouo
SantoedeuordemparaqueembarcassenumanavequeiaparaEspanha,comose
dizaseguir.
 15IñigoserviunacasadeJuanVelázquezdeCuéllar,contador-mor(ministro
dafazenda)doreiCatólico.Nestesentidopodiaafirmar-sequeestavaaoserviço
desterei.ComoescreveoP.FidelFita:«Ocontador-mor,emrazãodoseucargo,
costumavaacompanharosReis,eondequerqueestesiam,tinhareservadacasae
alojamento».
 16Maneiradedizerqueestava,então,aoserviçodeFrança.
 17AndreaDória(1466-1560),genovês.Em1522seguiuaFranciscoI;depois
daderrotadesteemPavia,em1525,passouaoserviçodoPapaClementeVII;
finalmente, em 1528, passou-se definitivamente para o lado de Carlos V e de
Espanha.
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Estudos em Barcelona (54-55). Estudos em Alcalá, onde também dá
Exercícios,épresoesolto(55-62).SaideAlcaláemdirecçãoaValhadolideSalamanca(63)
54.ChegadoaBarcelona1manifestouasuaintençãodeestudara
Isabel Roscer2 e com um mestre chamado Ardévol3 que ensinava
 1 No n.57 dir-nos-á Santo Inácio que chegou a Barcelona «no ano 24, na
quaresma», (9 de Fevereiro-27 de Março). Tendo desembarcado em Veneza «a
meadosdeJaneirodoano24»(vern.50),etendopercorridoapéolongotrajecto
de500quilómetros,deVenezaaGénova,edepois,pormar,atravessiade700
quilómetrosatéBarcelona,podemosconjecturarquechegouaestacidadenasegundaquinzenadeFevereiroouprincípiosdeMarço.
 2Leia-seRoser(RosellouRosés).JáconheceraSantoInácioem1523,durante
asuaprimeirapermanênciaemBarcelona.Foiasuagrandebenfeitoranestacidade,durantetodootempodosseusestudosecontinuouasê-lo,quandooSanto
passouaviveremParis.Em1543foiparaRoma,comasuacriadaeumadama
nobrebarcelonesa,eem1545conseguiufazerasuaprofissãosolenenaCompanhia,nasmãosdeSantoInácio,graçaquetinhapedidoaoPapaPauloIII.
 Maseste«ensaio»deumramofeminino(assimcomooutrosquesefizeramem
vidaSantoInácio,emLisboa,Valença,Gandia,Barcelona)fracassou,porvontade
domesmofundadordaCompanhia.Comefeito,porváriasdificuldadesquedepoissurgiram,conseguiuSantoInácioqueIsabelRoserfossedispensadadosvotos
eaCompanhiaficasse,dalipordiante,livredoencargodemulheressujeitasàsua
obediência.IsabelregressouaBarcelona,em1547,ondeprofessoucomofranciscananoconventodeSantaMariadeJerusalém,ondefaleceupiedosamente.
 3JerónimoArdévolregeu,comobacharel,acátedradegramáticanoEstúdio
GeraldeBarcelona,duranteocursode1525-1526,quandoSantoInáciofoialuno
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gramática.Aambospareceumuitobem,eeleofereceu-separaoensinardegraça,ela[IsabelRoser]dar-lheoquefossenecessáriopara
osustentar.OperegrinoconheceraemManresaumfrade,creioque
deS.Bernardo,homemmuitoespiritual,edesejavaestarcomele,
paraaprender,eparapoderdar-semaiscomodamenteaoespírito,e
tambémaproveitaràsalmas.
 E assim respondeu que aceitava a oferta, se em Manresa não
encontrasseacomodidadequedesejava.Mastendoláido,disseram-lhe que o frade tinha morrido. Por isso regressando a Barcelona,
começou a estudar com muita diligência. Mas impedia-o muito
umacoisa,eeraquandocomeçavaadecorar,comoénecessárionos
princípiosdagramática,vinham-lhenovasinteligênciasdecoisasespirituaisenovosgostos,eistodetalmaneiraquenãopodiadecorar,
nempormuitoqueseesforçasseaspodiaafastar4.
55. E pensando muitas vezes sobre isto, dizia consigo: – Nem
quando estou na oração e na missa, me vêm estas inteligências
tãovivas–.Eassimapoucoepoucoveioaconhecerqueaquilo
eratentação.Edepoisdefeitaoração,foiaSantaMariadelMar5,
pertodacasadomestre,tendo-lhepedidoqueoquisesseouvirum
pouco naquela igreja. E assim, sentados, declarou-lhe fielmente
tudooquelhepassavapelaalma,equãopoucoproveitotinhatido
daqueleEstúdio.ProvavelmenteomestreArdévol,antesdestecurso,foirepetidor
ouprofessorespecialdeInácio,cargoqueexistianesseEstúdio.Foiassimquelogo
desdeachegadadeSantoInácioaBarcelona,pôdeserajudadonosseusestudos.
 4SobreesteassuntoescreveuRibadeneira:«Logoquetomavaapartedagramáticanamão,paradecorarasdeclinaçõesdaspalavraseasconjugaçõesdosverbos,logooassediavammuitasinteligênciasdecoisasaltíssimas,eperturbavam-lhe
eturvavamamemória».
 5OgrandetemplogóticodeBarcelona,situadopertodoporto,cujaconstruçãoforaterminadaem1383.
80

Autobiografia

atéentão,poraquelacausa,masquefaziaaomestreestapromessa:–Euvosprometonuncafaltaràsvossasaulasestesdoisanos,
enquantoemBarcelonaencontrarpãoeáguacomquepossamanter-me–.Fezestapromessacomtaleficácia,quenuncamaisteve
aquelastentações.
 AdordeestômagoqueoatacouemManresa,porcausadaqual
calçousapatos,largou-o,eficoubomdoestômago,desdequepartira
paraJerusalém.Eporisso,estandoaestudaremBarcelona,veio-lhe
odesejodevoltaràspenitênciaspassadas.Eassimcomeçouafazer
umburaconassolasdossapatos.Ia-osalargandoapoucoepouco,
detalmaneiraquequandochegouofriodoInverno,sójátinhaa
soladecima6.
56.Acabadosdoisanosdeestudo,nosquais,segundolhediziam,
tinha aproveitado, disse-lhe o seu mestre que já não podia ouvir
Artes,equefosseparaAlcalá.Contudo,elefez-seexaminarporum
doutoremteologia,oquallheaconselhouomesmo.Eassimpartiu
sozinhoparaAlcalá,sebemquejátivessealgunscompanheiros,segundocreio7.
 6 Um retrato vivo do estudante penitente daquele tempo é-nos dado pela
prioresa das Carmelitas Descalças de Barcelona: «Contava-me a minha mãe…
queaovê-locaminhar…olhavaparaeledemoradamente,porqueseedificavaao
contemplaraquelerostoeaquelecorpotãopenitente,depésdescalços,istoé,com
assolasdossapatostiradas».
 Porsuavez,JoãoPascual,filhodeInêsPascual,quehospedavaosanto,testemunha:«Quasetodasasnoitesdormianochão,semdeitar-senacama,epassava
amaiorpartedelasemoração,ajoelhadoaospésdasuacama,comoeuovimuitas
vezes…
 7EstadúvidaésódoP.Câmara,poissabemosquejáemBarcelona,sejuntaramaSantoInácio,CalixtodeSá(parecequeeraportuguês),LopedeCáceres
(queserviaoVice-ReidaCatalunha)eJoãodeArteaga(queveioamorrercomo
bispodasÍndias).
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 ChegadoaAlcalá,começouaviverdeesmolas.Edepois,dalia
dezdiasqueviviadestamaneira,umdia,umclérigoeoutrosque
estavamcomele,vendo-oapediresmola,começaramarir-sedele,
eadizer-lhealgumasinjúrias,comosecostumafazeraosquemendigam,apesardeteremsaúde.Epassandonessaalturaoresponsável
do novo hospital de Antezana8, mostrando pesar por aquilo, chamou-o,elevou-oparaohospital,ondelhedeuumquartoetudoo
necessário.
57.EstudouemAlcaláquaseanoemeio9.TendochegadoaBarcelonanaquaresmade1524,ondeestudoudoisanos,noanode26
chegouaAlcaláeaíestudouTermosdeSoto10eFísicadeAlberto11,
eoMestredasSetenças12.
 EestandoemAlcaláexercitava-seemdarexercíciosespirituaise
declararadoutrinacristã,ecomistofazia-sefrutoparaaglóriade
Deus.Ehouvemuitaspessoasquechegaramagrandeconhecimento
egostodecoisasespirituais;outrastinhamváriastentações,como
aconteceucomumaquequerendo-sedisciplinar,nãoopodiafazer,
comoselhedetivessemamão,eoutrascoisasquecausavamrumores
 8Estenovohospitalchamava-seNossaSenhoradaMisericórdiaoudeAntezana,nomedoseufundador,antigopajemdosReisCatólicos.
 9Osestudosforamfeitosnarecém-criadauniversidade,fundadapeloarcebispodeToledo,FranciscoJiménezdeCisneros,econstituíaofocomaisimportante
dohumanismoemEspanha.
 10 Termos, quer dizer, Súmulas ou Lógica. As Summulae de Domingos Soto
foramimpressas,pelaprimeiravez,emBurgos,noanode1529,masnessaaltura
corriamentreosalunosalgunsapontamentosmanuscritos.
 11S.AlbertoMagnoescreveu,entreoutrasmuitasobras,Physicorumlibriocto,
quepoucotemavercomafísicamoderna.
 12 Pedro Lombardo, nascido na Lombardia e também chamado Mestre das
Sentenças,escreveuasuaobraSetentiarumlibriquatuor(osquatrolivrosdassentenças),exposiçãosistemáticadetodaateologiaescolástica.
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entre o povo, sobretudo pelo muito concurso de gente que havia
onde quer que ele declarasse a doutrina. [Recordar-me-ei do temor
queeleprópriopassouumanoite]13.
 LogoquechegouaAlcalá,conheceuD.DiegodeEguía14,queestavaemcasadeumirmãoseu15quetinhaumaimprensaemAlcaláe
tinhabemonecessário.Eassimoajudavamcomesmolasparamanterospobres,etinhaostrêscompanheirosdoperegrinoemcasa16.
Umavez,vindoapedir-lheesmolaparaalgumasnecessidades,disse-lheD.Diegoquenãopossuíadinheiro,masabriu-lheumaarcaem
quetinhadiversascoisas,eassimdeu-lhecobertasdecamadevárias
cores,algunscandeeiroseoutrascoisassemelhantesqueoperegrino
embrulhounumlençolepôsàscostas,efoiremediarospobres.
58.Comosedisseantes,haviaumgranderumorportodaaquela
terradascoisasquesefaziamemAlcalá,eunsdiziamumacoisae
outrosoutra.EistochegouaToledo,aosouvidosdosinquisidores.
EstesvieramaAlcalá,eoperegrinofoiavisadopeloseuhospedeiro,
dizendo-lhequeoschamavamos«ensaialados»17ecreioque«alum 13NotaparamemóriadoP.Câmaraqueelenãodesenvolveu.Aistoparece
aludirPolanconasuaVidadeSantoInácio,aodizerqueoSantovivianumaparte
dacasaqueerainfestadadeassombraçõeseperturbadaporterroresnocturnos.
 14DiegodeEguía,sacerdotenaturaldeNavarra.Em1540entrounaCompanhiaefoidurantealgumtempoconfessordeSantoInácio,tendofalecidoem
Roma,em1556.
 15OconhecidoimpressorMigueldeEguía,queaté1538teveumaimprensa
em Alcalá, por meio da qual promoveu grandemente o florescimento literário
naquelaépoca.Ofactodequeem1526tenhaimpressoduasvezesoContemptus
mundiouImitaçãodeCristo,levaapensarqueofezmovidoporSantoInácio,já
queeraesteolivropreferidodoSanto.
 16Nanota7referimososcompanheirosqueseuniramaInácioemBarcelona.
EmAlcalájuntou-seaelesJoãoReynalde(Reynauld?),jovemfrancês.
 17Vestidosde«sayal»ouseja,deburel,queeraumtecidodelãtosca.
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brados»18equeiriamfazercarnificinaentreeles.Ecomeçaramlogo
afazerinquiriçãoeprocessodasuavida,eporfimvoltarampara
Toledosemosterchamado,apesardeteremvindosóparaesseefeito,edeixaramoprocessoaovigárioFigueroa,queagoraestácomo
imperador19.
 Oqual[vigárioFigueroa]daíaalgunsdiasoschamouelhesdisse
comosetinhafeitoinquiriçãoeprocessodassuasvidaspelosinquisidores,equenãoseencontravanenhumerronasuadoutrinanem
nasuavida,equeportantopodiamfazeromesmoquefaziam,sem
nenhumimpedimento.Masnãosendoelesreligiosos,nãoparecia
bemandaremtodoscomummesmohábito;queseriabom,eordenava,queosdois,eapontavaparaoperegrinoeArtiaga,pintassem
assuasroupasdepreto,eosoutrosdois,CalixtoeCáceres,aspintassemdealaranjadoeJuanico[Joãozinho],rapazinhofrancês,podia
ficarassim20.
 18 Ou «iluminados». Dava-se este nome àqueles que se entregavam a uma
vidaderecolhimentoeoração,comdesprezopelapiedadevulgarecomevidentes
ilusões do demónio que por vezes os conduziram a repugnantes imoralidades.
Tinhamtambémumaânsiaimprudentederegeneraravidacristãeemcensurar
certaspráticasepessoaseclesiásticas.
 SantoInáciohá-de,maistarde,declararasuainocênciaaoreiD.JoãoIIIde
Portugal,afirmandoquenuncatinhaconhecidonemconversadocomessagente.
Eacrescentavaqueselevantaramsuspeitasemrelaçãoaele,porque«nãotendoletras»,«seadmiravamdeelefalareconversartãolongamentedecoisasespirituais».
 19PorissopôdedizercomtodaaverdadeoP.Nadal:«Abertamentesedeve
dizersobreperseguições,quenuncafoinotadonemsequerchamadopelosinquisidores,maspelosprovedoresdosbispos».
 RealmenteosinquisidoresforammandadosaAlcaláparaexaminarocasode
Inácioeseuscompanheiros,massemtê-loschamado,confiaramoassuntoaovigáriogeraldoarcebispodeToledo,JoãoRodriguezdeFigueroa.Amaneiracomo
eleseportou,opróprioSantoaexplicaaseguir.Maistarde,em1538,encontrando-seemRoma,teveocasiãodedefenderSantoInácio.
 20Vernota16.Porsermuitonovocostumavamchamar-lheJoãozinho.Esti84
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59.Operegrinodissequefariamoquelheseramandado.–Masnão
sei,disseele,paraquesãoestasinquirições:queaumtalnãolhequis
umsacerdote,nooutrodia,darosacramento[acomunhão],porque
comungacadaoitodiaseamimtambémmefaziamdificuldade21.
Queríamossabersenosencontraramalgumaheresia.–Não,disse
Figueroa,porqueseaencontrassemvosqueimariam–.–Também
vosteriamqueimadoavós,disseoperegrino,sevostivessemencontradoheresia–.Pintaramasvestescomolhestinhammandado,e
daliaquinzeouvintediasFigueroamandouaoperegrinoquenão
andasse descalço, mas que se calçasse. Ele obedeceu calmamente,
comoemtodasascoisasparecidasquelhemandavam[R.(ecordar-
-me)doquemecontouBustamante]22.
 Daliaquatromeses,omesmoFigueroavoltouafazerinquirições
sobreeles23eparaalémdascausascostumadas,creioquefoitambém
veraaoserviçodoVice-reideNavarra,MartimdeCórdova,eferidonumarixa,
depassagemporAlcalá,deuentradanohospitalondeviviaSantoInácio.Movido
pelosseusexemplosepalavras,quisassociar-seaeleparaseguiroseugénerode
vida,empobrezaevangélica.
 21Reapareceaquioapóstolodacomunhãofrequente,naprimeirametadedo
séculoXVI,apesardasdificuldadesqueencontrava.Ocasopessoalaquealudeo
Santoparecereferir-seaoqueanotouoP.CristóvãodeCastro,quequandoum
diaocónegodaigrejadeS.Justo,Dr.AfonsoSánchezsepreparavaparacelebrar,
Santo Inácio se aproximou dele para lhe pedir que consagrasse algumas hóstias.
Ocónegoaoprincípioresistiu,masdepoisacedeuàsuapetiçãoeatéconvidou
oscompanheirosparacomeremsuacasaedalipordiantetratou-oscommuita
benevolência.
 22NotamarginaldoP.Câmaraqueparecedeveler-se:«Recordar-medoqueme
disseoP.Bustamante».Nãosabemosaquepodereferir-se,masalude,semdúvida
aalgumfactoouvidoaoP.Bustamante,quefoisecretáriodeS.FranciscodeBorja,
quandoesteexerceuocargodecomissárionaEspanhaePortugal.Atéàsuaentrada
paraaCompanhia,tinhasidosecretáriodoArcebispodeToledo,oCardealTavera,
eporissoestariainformadodascoisasdaquelacúriaedovicariatodeAlcalá.
 23Comefeito,a6deMarçode1527,trêsmesesemeiodepoisdaprimeira
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algumaocasiãoqueumamulhercasadaenobretinhaespecialdevoçãoaoperegrino.Paranãoservista,vinhacoberta,comoécostume
emAlcaládeHenares,entreduasluzes,aoamanhecer,aohospital.
Eaoentrardescobria-seeiaaoquartodoperegrino.Masnemdesta
vezlhesfizeramnada,nemdepoisdefeitooprocessooschamaram,
nemdisseramcoisaalguma.
60.Daliaoutrosquatromesesemqueeleestavajánumacasinha
foradohospital,vemumdiaumoficialdejustiça,chama-oediz-lhe:
–«Vindeumpoucocomigo»24–.Edeixando-onaprisão,disse-lhe:
–«Nãosaiaisdaquiatéqueoutracoisavossejaordenada»25.Istoera
emtempodeverãoeelenãoestavaincomunicáveleassimvinham
muitosvisitá-lo[Miona,seuconfessor,eraumdeles]26efaziaomesmo
quequandoestavasolto:dardoutrinaeexercícios.Nuncaquistomaradvogadonemprocurador,aindaquemuitosseofereceram.

sentença,omesmoVigárioGeraldoArcebispodeToledo,abriuumnovoprocessocontraIñigoeosseuscompanheiros.Seoprimeiroprocessonãodemorou
maisdetrêsdias,estesegundonãopassoudeum,etambémneste,Iñigonãofoi
chamadonemseditousentença,tãoclaraeraaortodoxiadoacusado,juntamente
comapurezaesantidadedevida.
 24DevetersidonestaocasiãoquetevelugaroprimeiroencontrodoSanto
comojovemde18anos,FranciscodeBorja,depassagemporAlcalá,acaminho
daCorte.EscrevePedroSuau:«Umdiaquepercorriaacavaloagranderuade
Alcalá,cruzou-se[FranciscodeBorja]comumpobrehomem[IñigodeLoyola]
queváriosoficiaisdaInquisiçãoarrastavamparaaprisão».Cativadopeloseuar
distinto,ecompadecidodasuadesgraça,Franciscoparouaolharparaele.
 25Umpoucomaisabaixo(n.62),dizquepermaneceunaprisãoquarentae
doisdias;ecomofoilibertadoa1deJunho,conclui-sequefoiencarceradonodia
18ou19deAbril(5ªou6ªfeirasantadaqueleano).
 26P.ManuelMiona,portuguêsdoAlgarve,alunoedepoislentedauniversidadedeAlcalá.FoiconfessordeSantoInácioemAlcaláeParis,em1544entrou
naCompanhiaemorreuem1567.
86

Autobiografia

 Lembra-se especialmente de dona Teresa de Cárdenas27 que o
mandouvisitareseofereceumuitasvezesparaotirardali,masnão
aceitounada,dizendosempre:–«Aqueleporcujoamoraquientrei,
metirará,seassimforservido»28–.
61.Estevedezasseisdiasnaprisão,semqueoexaminassem,nemele
soubesseacausadisso29,nofimdosquaisFigueroaveioàprisãoe
examinou-odemuitascoisas,chegandoatéaperguntarseaconselhavaaguardadosábado30.Eseconheciaduascertasmulheres,que
erammãeefilha;esobreistodissequesim.Esetinhasabidodasua
partida antes que partissem; e disse que não, pelo juramento que
tinharecebido31.Entãoovigário,pondo-lheamãosobreoombro,
commostradealegria,disse-lhe:–«Estaeraacausadeterdesvindo
paraaqui»–.
 Entre as muitas pessoas que seguiam o peregrino, havia uma
mãeeumafilha,ambasviúvas,eafilhamuitonovaebonita,que
 27D.TeresaEnriquez,muitoconhecidapelasuagenerosidadecomospobres
epeladevoçãoàEucaristia,chamadaporissoa«loucadoSacramento».
 28Inácio,emcartaaoreidePortugal,D.JoãoIII,de15deMarçode1545,escreverá:«Emtodosestescincoprocessos,eduasprisões,porgraçadeDeus,nunca
quistomaroutrosolicitadornemadvogado,senãoDeus,noqualtenhopostotoda
aminhaesperançapresenteefutura,mediantesuadivinagraçaefavor».
 29Diz-senasActasdoprocessoqueFigueroafoiàprisãoparaexaminarInácio,
nodia18deMaiode1527,masnessaalturajátinhampassadotrintadiasdepois
daprisão.Supõe-sequehouveoutrointerrogatórioantesdomencionadoaqui.
 30ArespostadeIñigo,conservadaporPolanco,foiaseguinte:«Nodécimosétimodiacomeçouaexaminá-looVigárioFigueroa,fazendo-lhe,entreoutrasperguntasseeleguardavaosábado.Eelerespondeuquenosábadotinhadevoçãoa
NossaSenhoraequenãosabiadoutrasfestas,nemsenasuaterrahaviajudeus».
 31Trata-sededonaMariadelVadoesuafilhaLuísaVelásquez,asquaissem
dizernadaaninguémecontraoparecerdeInácio,tinhamidoapé,emperegrinaçãoàVerónicadeJaéneanossaSenhoradeGuadalupe,quandoeraproibido
àsmulheresperegrinarsozinhasalugaresafastados.
87

AutobiografiadeSantoInáciodeLoiola

tinham entrado muito em espírito, sobretudo a filha a tal ponto
quesendonobres,tinhamidoàVerónicadeJaénapé,enãoseise
mendigando,esozinhas.IstolevantoumuitosboatosemAlcalá,e
odoutorCiruelo32quetinhaalgumaprotecçãodelas,pensouque
operegrinoastinhainduzido[airemperegrinação]eporissoo
mandouprender.
 Quandoopresoouviuoquedisseraovigário,disse-lhe:–Quereisquefaleumpoucomaislongamentesobreestamatéria?–Sim,
disseele.–Poisdeveissaber,disseopreso,queestasduasmulheres
muitasvezesinstaramcomigoparaqueasdeixasseirporessemundoaservirospobresnoshospitais.Eeusempreasdesvieidesses
propósitos,porafilhasertãonovaetãobonita,etc.Edisse-lhes
quequandoquisessemvisitarospobres,opodiamfazeremAlcalá e ir a acompanhar o Santíssimo Sacramento. E acabadas estas
práticas,Figueroafoi-seemboracomoseunotário,levandotudo
escrito.
62.NaqueletempoestavaCalixtoemSegóvia33e[Inácio],aosaber
da sua detenção veio logo, ainda que recém convalescido de uma
grandedoençaemeteu-secomelenaprisão.Masele[SantoInácio]
disse-lhequeseriamelhorirapresentar-seaovigário,queotratou
bemedisse-lhequeomandariaparaaprisão,porqueeranecessário
que aí ficasse, até que regressassem aquelas mulheres, para ver se
 32EraodoutorPedroCiruelo,teólogo,filósofoematemático,célebrenauniversidadeehomemdegrandeautoridade.
 33SegundooP.Polanco,noSumárioenaVidalatina,SantoInácioencontrava-seemSegóvia,quandoaquelasboasmulheresempreenderamasuaperegrinação.PortodootomdoprocessosevêquesefaziaCalixtoespecialmentecúmplice
deInácio.Efoiestaarazãopelaqual,apesardoseuestadodesaúde,édetidocom
Iñigo, até que, no regresso, as duas peregrinas de que se falou confirmassem a
verdadedasafirmaçõesdeInácio.
88

Autobiografia

confirmavamoqueele[operegrino]dissera.Calixtoestevealguns
diasnaprisão;masvendooperegrinoquelhefaziamalàsaúdedo
corpo,poraindanãoestarcompletamenterestabelecido,fê-losairda
prisão,pormeiodeumdoutor,seugrandeamigo34.
 Desdeodiaemqueentrounaprisão,atéqueotiraramdelá,
passaram-sequarentadias,aofimdosquais,tendojávoltadoasduas
devotas,onotáriofoiàprisãoler-lheasentença:queficasselivree
vestissemcomoosoutrosestudantes,equenãofalassemdecoisasda
fé,durantequatroanosnosquaisestudassemmais,poisnãosabiam
letras.Porque,naverdade,operegrinoeraaquelequesabiamais,e
elaseramcompoucofundamento;eestaeraaprimeiracoisaque
costumavadizerquandooexaminavam.
63. Com esta sentença ficou um pouco duvidoso do que faria,
porque parece que lhe fechavam a porta para aproveitar às almas,
nãolhedandorazãoalgumasenãoadenãoterestudado.Porfim
determinouiraoarcebispodeToledo,Fonseca,ecolocarascoisas
nassuasmãos35.
 Partindo de Alcalá36, encontrou o arcebispo em Valladolid, e
contando-lhefielmenteaquiloquesepassava,disse-lhequeembora
nãoestivessejádentrodasuajurisdição,nemfosseobrigadoacumprirasentença,contudofariaoquelheordenasse(tratando-opor
 34 Provavelmente Jorge Naveros, lente de física e metafísica, o doutor mais
eruditodeAlcalá.VisitavaSantoInácionaprisãoeumdia,chegandoporisso
atrasadoàaula,começouestadizendo:«ViPauloemcadeias».
 35AlonsodeFonsecaeAcebedo.AcidadedeAlcaládependiadirectamenteda
mitratoledana.Correspondia-secomErasmoeeraprotectordoserasmistasespanhóis.Encontrava-seentãoemValladolid,parabaptizaropríncipeD.Filipe.
 36Comodepoisdasentença«nãoesteveemAlcalámaisdevintedias»(Polanco,emSumário),podemosconcluirquepartiunodia20ou21deJunhode
1527.
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«vós»,comofaziacomtodos).Oarcebisporecebeu-omuitobem,
e[percebendoquedesejavapassaraSalamanca,disse]quetambém
emSalamancatinhaamigoseumcolégio37,oferecendo-lhetudo,e
mandando-lhedarlogoàsaída,quatroescudos38.

 37FonsecatinhafundadoemSalamancaoColégioMaiordeS.Tiagooudo
Arcebispo,paraestudantespobres.
 38Nomegenéricodecertasmoedasdeouroeprata,assimchamadasdevido
aosescudosdearmas,gravadosnoseureverso,desdeoséculoXII.
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PresoesoltoemSalamanca(64-70).DecideirparaParis(71-71)
64.ChegadoaSalamanca1,estandoafazeroraçãonumaigreja,reconheceu-oumadevotacomoumdacompanhia2,porqueosquatro
companheirosjáhaviadiasquealiseencontravam,eperguntou-lhe
peloseunomeelevou-oàpousadadoscompanheiros.
 QuandoemAlcaláderamsentençaquesevestissemcomoestudantes,disseoperegrino:–Quandonosmandastespintarasvestes,
fizemo-lo;masagoranãopodemosfazeristo,porquenãotemoscom
quecomprá-las–.Eassimomesmovigárioosproveudevestese
bonés,etudoomaisprópriodeestudantes;evestidosdestamaneira
partiramdeAlcalá.
 Em Salamanca confessava-se a um frade de S. Domingos, em
SantoEstêvão3.Dezoudozediasdepoisdeterchegado,disse-lhe
umdiaoconfessor:–OsPadresdacasaqueriamfalar-vos–;eele
 1ProvavelmenteemmeadosdeJulhode1527.
 2ÉaprimeiravezqueseusaonomedeCompanhianorelatoautobiográfico
doSanto,paraindicarogrupodehomensqueoquiseramacompanharemEspanha,imitandoasuavida.LemosamesmadenominaçãoemBarcelona,masaqui
napenadePolanco.
 3OColégiodeSantoEstêvãoeraomaiscélebreentreaquelesquerodeavam
auniversidade,equechegaramaservinteecinco,onderesidiamosalunoseprofessores.Auniversidadetinhasidofundadaem1230porAfonsoIXdeCastela,e
estavaentãonoseumáximoesplendor.
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disse:–EmnomedeDeus–.Pois,disseoconfessor,serábomque
venhais aqui a comer no domingo; mas queria avisar-vos de uma
coisa,eéqueelesquererãosabermuitascoisasdevós–.Eassimno
domingoveiocomCalixto.Edepoisdecomer,osubprior,naausênciadoprior,comoconfessorecreioquecomoutrofrade,foram
comelesaumacapela,eosubprior,commuitaafabilidade,começouadizerquãoboasnovastinhamdasuavidaecostumes,edasua
pregaçãoàmaneiraapostólica,equegostariamdesaberdestascoisas
maisparticularmente.Eassimcomeçouaperguntaroquetinham
estudado.Eoperegrinorespondeu:–Entretodosnósaqueleque
maisestudoufuieu–;edeu-lheclaramentecontadopoucoque
tinhaestudado,ecomquãopoucofundamento.
65.–Poisentão,queéquepregais?–Nós,disseoperegrino,não
pregamos;sófalamosfamiliarmentecomalgunsdecoisasdeDeus,
como por exemplo depois de comer com aqueles que nos convidam4.–Mas,disseofrade,dequecoisasdeDeusfalais?Porqueé
issoquenósqueríamossaber.–Falamos,disseoperegrino,jáde
umavirtude,jádeoutraeistocomlouvor;oradeumvício,ora
deoutroecomrepreensão.–Vósnãosoisletrados,disseofrade,
efalaisdevirtudesevíciosedistoninguémpodefalar,anãoser
de duas maneiras: ou por letras, ou por Espírito Santo. Não por
letras;logoporEspíritoSanto–.[EistodoEspíritoSantoéquenós
queríamossaber].
 Aquiesteveoperegrinoumpoucosobresi,nãolheparecendo
bemaquelamaneiradeargumentar;edepoisdetercaladoumpouco, disse que não era preciso falar mais destas matérias. Instou o
 4ComrazãoInáciofazestadistinçãoentrepregarefalarfamiliarmentecom
algunsdascoisasdeDeus.Elenuncatinhapretendidopregar;eproibir-lhefalarsobreDeus,sempodercondenarnenhumadasideiasexpostas,eraoqueelejulgava
menosjustoerazoável.
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frade:–PoisagoraquehátantoserrosdeErasmoedetantosoutros
queenganaramomundo,nãoquereisesclareceroquedizeis?5
66.Operegrinodisse:–Padre,eunãodireimaisdoquejádisse,se
nãofordiantedosmeussuperioresquemepodemobrigaraisso–.
AntesdissotinhaperguntadoporquevieraCalixtoassimvestido,o
qualtraziaumsaiocurtoeumgrandechapéunacabeçaeumbordãonamãoeunsbotinsquaseatémeiapernaeporsermuitoalto
pareciaaindamaisdisforme.Operegrinocontou-lhecomotinham
sidopresosemAlcaláelhestinhammandadovestirdeestudantes,e
aqueleseucompanheiro,porcausadosgrandescalores,tinhadado
asua«loba»6aumclérigopobre.Aquiofrade,comoentredentes,
dando sinais de que não lhe agradava, [murmurou]: – A caridade
começaporsimesmo.
 Pois,voltandoàhistória,nãopodendoosubpriorarrancaroutra
palavra ao peregrino senão aquela, disse: – Pois ficai aqui, que já
faremoscomquedigaistudo–.Eassimseretiraramtodosofrades,
comalgumapressa.Perguntandoantesoperegrinosequeriamque
ficassem,ouondequeriamqueficassem,respondeuosubpriorque
ficassemnacapela.Logoosfradesfecharamtodasasportasenegociaram,segundoparece,comosjuízes.
 Contudo,osdoisestiveramaindadoisdiasnomosteiro,semque
ninguémlhesfalassedapartedajustiça,comendonorefeitóriocom
osfrades.Equasesempreoseuquartoestavacheiodefradesque
 5Precisamenteporaquelesdias,seestavaacelebraraconhecidaconferência
teológicadeValhadolid,convocadapeloinquisidorgeralD.AlonsoManrique,
arcebispodeSevilha,paradiscutirsobre21proposiçõestiradasdasobrasdeErasmo.Nestasreuniões,osdominicanoseosfranciscanosforamosmaisacérrimos
adversáriosdeErasmo.
 6Designava-sepor«loba»avestetalar,depanopreto,usadaentãopeloseclesiásticoseestudantes.
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vinhamvê-los,eoperegrinosemprefalavadoqueeracostume,de
modoqueentreelesjáhaviadivisão,havendomuitosquesemostravamtocados.
67.Aofimdetrêsdiasveioumnotárioelevou-osparaaprisão.Não
ospuseramcomosmalfeitores,embaixo,masnumaposentoalto,
onde,porsercasavelhaedesabitada,haviamuitasujidade.Prenderamaosdoiscomumamesmacorrenteporumdospés.Eacorrente
estavapresaaumpostequeestavanocentrodacasaetinha10ou13
palmos.Cadavezqueumqueriafazerqualquercoisa,ooutrotinha
queoacompanhar.Etodaaquelanoiteestiveramemvigília7.No
outrodia,quandonacidadesesoubedasuaprisão,mandaram-lhes
umcolchãoetudoonecessário,commuitaabundância.Esempre
vinhammuitosavisitá-loseoperegrinocontinuavaosseusexercíciosdefalardeDeus,etc.
 ObacharelFrias8veioexaminá-los,umdecadavez,eoperegrino
deu-lhetodososseuspapéis,queeramosExercícios9,paraqueos
examinassem.Eperguntando-lhessetinhamcompanheiros,disseramquesimeondeestavam,elogoforambuscá-los,porordemdo
bacharel.EtrouxeramCácereseArtiagaàprisãoedeixaramJuanico,
quedepoissefezfrade.Masnãoospuseramemcimacomosdois,
masembaixo,comospresoscomuns.Tambémaquinãoquistomar
advogadonemprocurador.

 7«Edestamaneira,acrescentaRibadeneira,nasuaVidadeS.Inácio,passaram
todaaquelanoite,velandoefazendooração».
 8MartindeFriastinhasidoumdosgrandesprofessoresdaUniversidade,eera
entãovigáriogeraldeD.FranciscodeBobadilha,bispodeSalamanca,evisitador
dadiocese.
 9ÉoprimeirotestemunhoqueconservamosdeSantoInácioacercadosseus
Exercícios,comoobrajáescrita.
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68. E alguns dias depois, foi chamado diante de quatro juízes, os
trêsdoutores,Sanctisidoro,ParavinhaseFrias,eoquartoobacharel
Frias, os quais tinham já todos visto os Exercícios. E nesta altura
perguntaram-lhemuitascoisas,nãosódosExercícios,masdeteologia, por exemplo como entendia os mistérios da Trindade e do
Sacramento [Eucaristia]. Ele fez primeiro o seu prólogo. Depois,
mandadopelosjuízes,faloudetalmaneira,quenãotiveramemque
censurá-lo. O bacharel Frias, que nestas coisas se tinha mostrado
sempre [mais severo] que os outros, perguntou-lhe também um
casodecânones.Eatudofoiobrigadoaresponder,dizendosempre
primeiroqueelenãosabiaoquediziamosdoutoressobreaquelas
coisas.
 Depoismandaram-lhequeexplicasseoprimeiromandamentoda
maneiraquecostumavafazer.Eelepôs-seafazê-loedeteve-setanto
edissetantascoisassobreoprimeiromandamento,quenãotiveram
vontadedelheperguntarmaiscoisas.Antesdisto,quandofalavam
dosExercícios,insistirammuitonumsópontoqueestavaaoprincípio:quandoumpensamentoépecadovenialequandoémortal10.A
questãoestavaemquenãosendoeleletradoousaradeterminaraquilo.Elerespondia:–Seistoéverdadeounão,vósodeterminareis;e
senãoéverdade,condenem-no–.Eporfimforam-seemborasem
condenarnada11.
69.Entreosmuitosquevieramfalarcomeleàprisão,veioumavez
emcompanhiadobacharelFrias,D.FranciscodeMendonça,que
agorasedizcardealdeBurgos.Perguntando-lhefamiliarmentecomo
seencontravanaprisãoeselhepesavaestarpreso,respondeu-lhe:
 10ÉapartedosExercíciosquetratadoExamedeconsciência(n.os35-37).
 11EraaprimeiravezqueolivrinhodosExercícios,apesardeserdeumhomem
semletras,saíasemnenhumacensuradasmãosdosseusjuízes.
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–Respondereioquerespondihojeaumasenhoraquediziapalavras
decompaixãopormeverpreso–.Disse-lhe:–Nistomostraisque
nãodesejaisestarpresaporamordeDeus.Poistantomalvosparece
quesejaaprisão?Poisdigo-vosquenãohátantosgrilhõesecadeias
emSalamanca,queeunãodesejemaisporamordeDeus.
 Aconteceu nesse tempo que os presos fugiram todos, e os dois
companheiros que estavam com eles não fugiram12. E quando de
manhãforamencontradoscomasportasabertaseelessozinhossem
nenhumoutro,istocausougrandeedificaçãonacidadeelogolhes
deramporprisãoumpalácioqueestavaaliperto.
70.Aofimdevinteedoisdiasdeprisão,chamaram-nosparaouvir
a sentença, que era de que não se encontrava nenhum erro, nem
navidanemnadoutrinaeporissopodiamcontinuarafazercomo
faziamantes,ensinandoadoutrinaefalandodecoisasdeDeus,contantoquenuncadefinissem:istoépecadomortal,ouistoévenial,
senãoquatroanosdepoisquetivessemestudadomais.
 Lida esta sentença, os juízes mostraram muito amor, como a
quererquefossebemaceite.Operegrinodissequefariatudooque
asentençamandava,masquenãoaaceitaria,pois,semcondená-lo
em coisa alguma, fechavam-lhe a boca para que não ajudasse os
próximosnoquepudesse.EpormuitoqueinsistiuodoutorFrias,
quesemostravamuitoafeiçoado,operegrinosóvoltouadizerque
enquantoestivessenajurisdiçãodeSalamancafariaoquelhemandava.
 Foramlogotiradosdaprisão,eelecomeçouaencomendar-sea
Deuseapensarnoquedeviafazer.Eencontravagrandedificuldade
emestaremSalamanca,poisque,paraaproveitaràsalmas,parecia 12Trata-sedeCácereseArtiagadosquaissefalanon.67,que,comoalisediz,
ficaramcomos«presoscomuns»,comosedissenon.67.
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-lheteraportafechada,comestaproibiçãodenãodefinirpecado
mortalevenial.
71.Eassimdeterminou-seirestudarparaParis13.
 Quando o peregrino em Barcelona ia pensando se estudaria e
quanto,todaaquestãoestavaemse,depoisdeterestudado,entraria
em religião ou andaria assim pelo mundo. E quando lhe vinham
pensamentosdeentraremreligião,logolhevinhamdesejosdeentrarnumarelaxadaepoucoreformada,entrandoassimparapoder
padecermaisnela14,epensandotambémquetalvezDeusosajudasse
maisaeles.Edava-lheDeusumagrandeconfiançaquesofreriabem
todasasafrontaseinjúriasquelhefizessem.
 PoiscomojánotempodeprisãoemSalamanca,nãolhefaltavamosdesejosquetinhadeaproveitaràsalmas,eparaissoestudar
primeiroereuniralgunscomomesmopropósitoeconservarosque
tinha,determinou-seairparaParis,combinandocomelesqueesperassemporali,equeeleiriaparaversepoderiaencontrarmodode
elespoderemestudar.

 13AlémdestarazãoapontadapeloSanto,PolancofaladeoutrasnoseuSumário:«...Eratambémmovido[airparaParis]parapoder-sedarmaisaoestudo,
nãotendo[=nãosabendo]alínguafrancesaparacomunicarcomopróximo,tendotambémporparticularintençãodeencontrargentenaquelaUniversidade,se
DeusnossoSenhorfosseservidodemoveralguns…».
 14Écuriosoepoucoconhecido,arespeitodasdúvidasdeSantoInácio,de
entrarnoestadoreligioso,oquedisseoP.Laínez,nassuaspráticassobreolivro
doExamedaCompanhia:«Masvendodepoisqueeleerachamadoaajudaros
outros,diziaquemaisdepressateriaqueridoserconventualqueobservante,para
poderajudarosoutros».
 «Conventuais»eramosfranciscanosquepodiamterrendas,nãoobservando,
portanto,aregraestritadapobrezadeS.Francisco.
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72.Muitaspessoasprincipaisinstaramcomelegrandementepara
que não fosse, mas não o conseguiram demover da sua ideia. E
assim,quinzeouvintediasdepoisdetersaídodaprisão,partiusozinho,levandoalgunslivrosnumburrinho15.ChegadoaBarcelona,
todososqueoconheciamodissuadiamdeirparaaFrança,pelas
grandes guerras que havia, contando-lhe exemplos muito particulares,atédizer-lhequemetiamosespanhóisemassadores;masele
nuncasentiuqualquertemor.

 15 Inácio permaneceu em Salamanca cerca de dois meses, desde meados de
JulhoatémeadosdeSetembrode1527.
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VidaeestudosemParis(73-76).Primeirosdiscípulosespirituais(77-
-81).Estudossuperioreseprimeiroscompanheiros(82-86)
73.PartiuparaParissozinhoeapéechegouaParispelomêsdeFevereiro,poucomaisoumenos,e,segundomeconta,issofoipeloano
de1528ou271[QuandoestavapresoemAlcalá,nasceuopríncipede
Espanha2eporaquisepodefazeracontadetudo,mesmodopassado].
Instalou-senumacasacomalgunsespanhóiseiaestudarhumanidades
aMonteagudo3.Eacausafoiporqueotinhamfeitopassaradiantenos
estudoscommuitapressa,estavacommuitafaltadefundamentos;e
estudavacomosmeninos,passandopelaordememétododeParis4.
 1PassoutrêsmesesemBarcelona.DepoisdoNatal,nomêsdeJaneiro,partiu
paraParis,chegandoa2deFevereirode1528,comoescreveaInêsPascual.SendoaterceiravezqueestavaemBarcelona,adespedidafoiespecialmentesentida,
comonotaumfilhodeInêsPascual:«Ia-sedespedindodeminhamãe,deminha
casaedemimedetodaaBarcelona,commuitaslágrimassuasedetodos».
 2FilipeIInasceuemValhadolide,a21deMaiode1527.
 3OColégiodeMonteagudo(Montaigu),fundado,ameadosdoséculoXIV,
peloarcebispodeRuão,GillesAycelindeMontaigu,alcançounovoimpulsonos
finsdoséculoXVporobradeJoãoStandonck.AquirepetiuInáciooestudode
humanidades,duranteosanosde1528-1529.
 4 Os estudantes que não vinham com suficiente preparação, costumavam
consagrarumoudoisanosarepassarosestudosdeGramáticaePoesia,depoisdo
quêingressavamnocursodeArteseFilosofia.FoiesteocasodeIñigo,aoqual
desgostavatudooquenãofosseperfeito,comoanotaPolanco.
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 PorumacéduladeBarcelona,umcomerciantedeu-lhevintee
cincoescudos,logoaochegaraParis,edeu-osaguardaraumdos
espanhóisdaquelapousadaoqualempoucotempoosgastouenão
tinhacomquepagar-lhe.Assimquê,passadaaquaresma,aoperegrinonadamaisrestavadeles,tantoporelejáostergasto,comopela
razãoacimadita.Porissofoiobrigadoamendigar,eatéadeixara
casaondeestava5.
74.EfoirecolhidonohospitaldeSaintJacques(Santiago),umpoucoparaaalémdosInocentes6.Tinhagrandeincomodidadeparao
estudo,porqueohospitalestavamuitodistantedoColégiodeMontaigu,eeranecessário,paraencontraraportaaberta,viraotoque
dasAve-Marias,esairquandojáeradia.Eassimnãopodiaatender
tãobemàssuaslições.Outroimpedimentoerapediresmolaspara
semanter.
 Haviajáquasecincoanosquenãotinhadoresdeestômago,e
assim começou a entregar-se a maiores penitências e abstinências.
Passandoalgumtemponestavidadehospitaledemendigar,evendoqueaproveitavapouconasletras,começouapensarnoquefaria.

 5Foramestesapuroseconómicosqueoobrigaramabuscaracolhimentono
hospitaldeSantiago.
 6«Ultra»(emlatimnooriginal),querdizeraseguiraosInocentes(oitálicoé
nosso–n.t.).TinhaestenomeocemitérioeigrejadedicadaaocultodosSantos
Inocentes, em 1150. O hospital de Saint Jacques fora fundado em 1317, pela
ConfrariadosperegrinosdeSantiagodeCompostela.Encontrava-senaactualrua
deS.Denis.ParairdeSaintJacquesaMontaigu,S.Inácioprecisavadeatravessar
oSenaepercorrerumlongocaminho.Porcausadestadistânciaeporqueasaulas
começavamentreasquatroemeiaecincohorasenãopodiasairdohospitalantes
daalba,nemregressardepoisdoAngelus,Ináciovia-seobrigadoaperdermuitas
aulas,comoseafirmalogoaseguir.ComodizPolanco,nãotinhamaisdeduas
horasparaouvirasaulas.
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Evendoquehaviaalgunsqueserviamosprofessoresnoscolégios,e
tinhamtempodeestudar,decidiu-seaprocurarumamo.
75.Efaziaestaconsideraçãoepropósitoconsigo,noqualencontravamuitaconsolação,imaginandoqueomestreseriaCristo,eaum
estudantepunhaonomedeS.Pedro,eaoutrodeS.João,eassim
decadaumdosapóstolos.Equandomemandaromestre,pensarei
quememandaCristo;equandomemandaroutro,pensareiqueé
S.Pedro7.
 Fezmuitasdiligênciasparaencontrarumamo;falouporumlado
aobacharelCastro8eaumfradedoscartuxosqueconheciamuitos
mestres,eaoutros,masnuncaconseguiuquelheencontrassemum
amo.
76.Eporfim,nãoencontrandoremédio,umfradeespanholdisse-lheumdiaqueseriamelhorircadaanoàFlandres,eperderdois
meseseatémenos,paratrazercomquepudessepagartodooano9.
Eestemeio,depoisdeoterencomendadoaDeus,pareceu-lhebom.
 7Consta-nos,comefeito,quehavianoColégiodeMontaiguaComunidade
dos pobres que se constituíam fâmulos dos mestres, para poder seguir gratuitamenteosestudos.AoprincípioaComunidadedeviaconstarde12teólogos,em
memóriados12apóstolos,e72estudantesdefilosofia,emmemóriados72discípulosdeCristo.
 8 João Castro, era natural de Burgos. Fez os Exercícios sob a orientação de
SantoInácio,comgrandefruto.MaistardevoltouaEspanhaeentrounaCartuxa
deValldeCristo,pertodeSegorbe.SantoInáciofoivisitá-loem1535,comose
diznon.90.Em1542,foinomeadopriordaCartuxadePortaCoeli,emValença,
ondemorreuem1556.
 9AfirmaPolancoqueosmercadoresespanhóisdeBruxelas,AnverseLondres,
costumavamprestaressaajudacaritativaaalgunsestudantes.Alémdisso,ébom
lembrarqueosflamengoseram,nessetempo,súbditosdeCarlosVequegozavam
deespecialfavornasuacorte.
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Eusandoesteconselho,traziacadaanodaFlandresonecessáriopara
viver.EumavezfoitambémàInglaterraetrouxemaisesmolasque
asquecostumavanosoutrosanos10.
77.QuandovoltoudaFlandresaprimeiravez,começou,maisintensamentequecostumava,aentregar-seaconversaçõesespirituaise
dava,quaseaomesmotempo,Exercíciosatrês,asaber:aPeralta11,
aobacharelCastro12queestavanaSorbona,eaumbiscainhoque
estavaemSantaBárbara,denomeAmador13.Estesfizeramgrandes
mudanças,elogoderamtudooquetinhamaospobres,atéoslivros,
ecomeçaramapediresmolaporParis,eforamresidirnohospital
deSaintJacques,ondeantestinhaestadooperegrinoedondetinha
saídopelasrazõesacimareferidas.
 Istolevantougrandealvoroçonauniversidade,porserem,osdois
primeiros,pessoasnotáveisemuitoconhecidas.Logoosespanhóis
começaram a dar batalha aos dois mestres, e não podendo vencer
com muitas razões e persuasões, para virem para a universidade,
forammuitos,umdia,dearmasnamão,etiraram-nosdohospital.
 10 As idas à Flandres tiveram lugar nos anos de 1529, 1530 e 1531. Neste
últimoano,foitambémaLondres.NoprimeiroanofoinaQuaresma;nosoutros
dois,emAgostoeSetembro.
 Maistarde,osmercadoresmandavam-lheodinheirodirectamenteparaParis.
Araozafirmaqueodinheiroficavacomumdepositáriogeral,queInácioiausando
pormeiodecédulas,emseufavoroudeoutrosestudantespobres.
 11Trata-sedodoutorPedrodePeralta,umdosmuitostoledanosqueestudavamemParis.SobainfluênciaespiritualdeIñigo,quisperegrinaratéàTerraSanta.Impedidodeofazer,voltouparaEspanha,efoicónegodaigrejametropolitana
deToledo.MostrousempremuitagratidãoeamoraSantoInácio.
 12Vernota9.
 13AmadordeElduayen,dePamplona,comoSantoInácio.EmSantaBárbara
erasúbditodeDiogodeGouveia,quelevoumuitoamalamudançaoperadano
seusúbdito.
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78.Etrazendo-osparaauniversidade,vieramaconcordaremque
sódepoisdeterminadososseusestudos,levassempordianteosseus
propósitos. O bacharel Castro veio depois para Espanha, pregou
algumtempoemBurgos,efez-sefradecartuxoemValença.Peralta
partiuparaJerusalém,apéeperegrinando.DestamaneirafoiapanhadoemItáliaporumcapitão,seuparente,oqualarranjoumodos
deolevaraoPapaeconseguiuqueomandassevoltarparaEspanha.
Estascoisasnãoocorreramlogo,masalgunsanosdepois.
 Levantaram-se em Paris grandes murmurações, principalmente
entreosespanhóis,contraoperegrino;eonossomestreGouveia14
quedizendoquetinhatornadoloucoaAmador,queestavanoseu
Colégio, decidiu e afirmou que a primeira vez que viesse a Santa
Bárbara,lhedariaumasala15comosedutordosestudantes.
 14DiogodeGouveia,dailustrefamíliaGouveia,deÉvora,chamado«Doutor
velho»paraodistinguirdumseusobrinhocomomesmonomeaoqualchamavam«ojovem».Em1520,alugouoColégiodeSantaBárbaraefoiseudirector
até1540enovamentede1540-1548.Entre1530-1540,dirigiramoColégioos
seussobrinhosAndrédeGouveia(1530-1534)eDiogoGouveia(até1548).O
Colégiotornou-se,duranteesteperíodo,ocentromaisactivoebrilhantedohumanismoparisiense.OnúmerodeportuguesesnoColégioaumentouconsideravelmente,apartirde1526,anoemqueD.JoãoIIIfundou50bolsasdeestudo
paraestudantesportugueses.Éconhecidaasuaintervenção,anosmaistarde,no
assuntodamissãodosprimeirosjesuítasnaÍndia.
 15«Darumasala»eraaexpressãoqueseusavaparadesignarocastigodeaçoitaroalunoquetransgrediagravementeosestatutosdoColégio.Osaçoiteseram
aplicadosportodososdocentesenumasala(daquionomede«sala»).Embora
SantoInácioaindanãovivessenoColégio,Gouveiaresolveuaplicar-lheocastigo
porterperturbadoumsúbditoseu.SantoInáciopôdeprovarasuainocênciaa
DiogodeGouveia,detalmaneiraque,estandotodosreunidosparaoespectáculo,
odirectorpediu-lhe,dejoelhos,perdãodoseuengano.Assimnasceuumagrande
amizadeentreosdoisquefoiaumentandoduranteostrêsanosqueSantoInácio
viveunoColégiodeSantaBárbara.Edeuosseusfrutos,porquefoipormeiode
umacartadeGouveiaaSantoInácio,queesteenviouosprimeirosjesuítasparaas
ÍndiasOrientais,pertencentesàCoroaPortuguesa.
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79.Oespanholemcujacompanhiatinhaestadonoprincípio,elhe
gastaratodoodinheiro,partiuparaaEspanhasemopagar,pelaestradadeRuão,eestandoàesperadepassagememRuão,caiudoente.Eestandoassimdoente,soube-ooperegrinoporumacartadele,
evieram-lhedesejosdeirvisitá-loeajudá-lo,pensandotambémque
naquelaconjunturaopoderiaganhar,paraque,deixandoomundo,
seentregassecompletamenteaoserviçodeDeus16.
 E para o poder conseguir, vinha-lhe o desejo de andar aquelas
28léguasquehádeParisaRuão,apéedescalço,semcomernem
beber.Efazendooraçãosobreisso,sentia-semuitotemeroso.Por
fim,foiaS.Domingos17ealiresolveuirdessamaneira,tendo-lhe
passadoaquelegrandemedodetentaraDeus.
 No dia seguinte de manhã, em que devia partir, levantou-se
muitocedoeaocomeçaravestir-se,veio-lheumtemortãogrande,
que quase lhe parecia que não podia vestir-se. Apesar daquela repugnância,saiudecasa,etambémdacidade,antesdenascerodia.
Contudo,otemorcontinuavaeacompanhou-oatéArgenteuil18que
éumapovoaçãotrêsléguasdistantedeParis,emdirecçãoaRuão,
ondedizemqueseconservaatúnicadeNossoSenhor.
 Passandoaquelapovoaçãocomesteapuroespiritual,subindoa
umaltocomeçouadeixá-loaquelacoisaeveio-lheumagrandeconsolaçãoeesforçoespiritual,comtantaalegria,quecomeçouagritar
 16AquiterminaotextodaAutobiografiaemcastelhano.Tudoorestofoiditado
peloP.Câmaraemitaliano,umavezqueemGénova(ondepermaneceude22de
Novembroa22deDezembro),acaminhodePortugal,nãoencontrounenhum
amanuensedelínguaespanhola,comoelepróprioafirmanoseu«Prólogo».
 17ConventodeS.Domingos,situadonapartemaisaltaemeridionaldo«BairroLatino»,ondeseencontravaaantigacidadeuniversitária.
 18PovoaçãofrancesanodistritodeVersalhes.Nasuaigrejaparoquialpode
aindaadmirar-seatúnicainconsútildeCristo,doadaporCarlosMagno.Estamos
peranteumatradiçãonãoanterioraoséculoXVeemqualquercasonãoseapoia
emqualquertestemunhoanterioraoséculoXII.
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poraquelescamposeafalarcomDeus,etc.Enaquelanoitealbergou-se com um pobre mendigo num hospital, tendo caminhado,
naqueledia,catorzeléguas.Nodiaseguinterefugiou-senumpalheiro,enoterceirodiachegouaRuão.Emtodoestetempopermaneceusemcomernembeber,edescalço,comotinhadeterminado.
 EmRuãoconsolouodoenteeajudouametê-lonumnavioparair
paraEspanha.Edeu-lhecartas,recomendando-oaoscompanheiros
queestavamemSalamanca,istoé,Calixto,CácereseArteaga.
80.Eparanãofalarmaisdestescompanheiros,odestinodelesfoio
seguinte.EstandooperegrinoemParis,escrevia-lhescomfrequência,comotinhamcombinado,mostrando-lhesaspoucasfacilidades
quehaviaparaosfazerviraestudaremParis.Apesardisso,arranjou
maneiradeescreveraDªLeonordeMascarenhas19paraqueajudasse
CalixtopormeiodecartasparaaCortedePortugal20,afimdeque
pudesseconseguirumabolsadasqueoreidePortugaldavaemParis.DªLeonordeuascartasaCalixtoeumamulaparaaviagem,e
dinheiroparaosgastos.CalixtofoiàCortedePortugal,masporfim
nãoveioaParis,antesvoltandoàEspanha,daífoiparaaÍndiado
imperadorcomumacertamulherespiritual21.Edepoisderegressar
 19Nobreportuguesadegrandesvirtudes.TinhasidodamadarainhaDªMaria,mulherdoreiD.ManueldePortugal.VeioparaEspanhacomainfantaDª
Isabel,quandoestacasoucomoimperadorCarlosV,ficandodesdeentãonacorte
castelhana.FoiaiadospríncipesFilipeIIeCarlos.ProvavelmenteconheceuSanto
InácionobaptismodeFilipeII,emValhadolide.SempresemostrougrandebenfeitoradaCompanhia.SantoInáciodirigiu-lheváriascartas,chamando-a«mãeda
Companhia».
 20DaquisededuzqueCalixtoeraportuguês,comooindicaoseusobrenome
Sáetambémporqueessasbolsassóeramdadasaestudantesportugueses.
 21 Esta mulher era Catarina Fernandez, natural de Salamanca. Consta de
documentosdotempo,queelafoiparaoMéxicocomoutrasdevotas,etambém
Calixto.EstevoltoudepoisparaEspanha.
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aEspanha,partiuoutravezparaamesmaÍndia22,edestavezregressouricoaEspanha,eemSalamancamaravilhouatodosaquelesque
otinhamconhecido.
 CáceresvoltouaSegóviaqueeraasuaterra,ealicomeçouaviver
detalmodo,quepareciater-seesquecidodoprimeiropropósito23.
 Arteaga foi nomeado comendador. Depois, estando já a Companhia em Roma, deram-lhe um bispado na Índia24. Ele escreveu
aoperegrinoparaqueodesseaumdaCompanhia,etendo-lherespondidonegativamente,partiuparaaÍndiadoimperador,sagrado
bispo, e ali morreu em virtude de um acidente estranho. Estando
doenteetendodoisfrascosdeáguaparaserefrescar,umdeáguaque
omédicolheprescrevera,eoutrodeáguadesolimão25venenosa,por
enganoderam-lheosegundoqueomatou.
81. O peregrino voltou de Ruão a Paris, e encontrou grandes rumoresquesetinhamlevantadocontraele,porcausadoquetinha
acontecidocomCastroePeralta,equeoinquisidorotinhafeito
chamar.Maselenãoquisesperarmais,efoitercomoinquisidor,
dizendo-lheterouvidodizerqueobuscavaequeeleestavadisposto
atudooquequisesse(esteinquisidorchamava-senossoMestreOry,
fradedeS.Domingos).Maspedia-lhequeodespachassedepressa,
poistinhaintençãodeentrar,pelodiadeS.Remígiodaqueleano,
 22AnotíciadaidaparaaÍndia(nasuasegundaviagem)deCalixtoeArteaga,
temasuaconfirmaçãonacartaqueobispodePopayán,FreiAgostinhodelaCoruña,escreveudeMadridaS.FranciscodeBorja:«Pertodeondeeuresidiaestava
osenhorCalixtodeSá;etambémmorreulá,idodecá,osenhorArtega,queia
comobispodeChiapas».
 23 Basta este testemunho de Inácio, para provar que este Cáceres, chamado
Lope,eradiferentedeDiogodeCáceres,quesejuntouaIñigoemParis.
 24BispadodeChiapas,dependentedoarcebispadodoMéxico.Arteagachegou
doente,morrendonessemesmoano,semtertomadopossedasuasede.
 25Aáguadesolimãoéumsublimadocorrosivo.
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nocursodeArtes26,equedesejavaqueestascoisaspassassemantes,
paraatendermelhoraosseusestudos.Masoinquisidornãoovoltou
achamar,dizendo-lhesomentequeeraverdadequelhetinhamfaladodassuascoisas,etc.
82.PoucodepoischegouodiadeS.Remígio,quecainoprincípio
deOutubroeentrounocursodeArtessob[adirecção]deummestre
chamadoMestreJoãoPeña27eentroucomopropósitodeconservar
aquelesquesetinhampropostoserviroSenhor,masnãocontinuar
abuscaroutros,afimdepoderestudarmaiscomodamente.
 Aoprincipiaraouvirasliçõesdocurso,começaramavirasmesmastentaçõesquelhetinhamvindo,quandoemBarcelonaestudava
gramática.Ecadavezqueouviaaliçãonãopodiaestaratento,por
causadasmuitascoisasespirituaisquelheocorriam.Evendoque
destemodofaziapoucoproveitonasletras,foitercomoseumestre
eprometeu-lhequenãodeixarianuncadeseguirtodoocurso,enquantopudesseencontrarpãoeáguaparapodersustentar-se.
 Efeitaestapromessa,todasaquelasdevoçõesquelhevinhamfora
detempoodeixaram,eprosseguiuosseusestudostranquilamente.
Nesse tempo conversava com o mestre Pedro Fabro28 e o mestre
 26OcursodeArtes(ouFilosofia)começavanodia1deOutubro,festadeSão
Remígio.Inácioiacomeçá-lonoColégiodeSantaBárbara,naqueleanode1529;
daquiapressaderesolveroseuassuntoperanteaInquisição.Desejavatambém
desfazer o boato de que tinha ido a Ruão, para fugir à Inquisição. Mostrou-se
dispostoaentrarnaprisão,seoinquisidorquisesse,dizendo-lheestequenãoera
necessário.
 27Trata-sedovalencianoJoãoPeña.Prestoujuramentonauniversidadeno
anode1522ecomeçouaexerceroprofessoradosobosauspíciosdoportuguês
JoãoRibeironocursode1524-1525.
 28 Pedro Fabro nasceu em 1506 na diocese de Genebra, na Sabóia. Entrou
noColégiodeSantaBárbaraem1525enoanoseguintecomeçouapartilharo
quartocomFranciscoXavier.Bacharelem1529edepoislicenciado,
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FranciscoXavier29,aosquaisdepoisganhouparaoserviçodeDeus,
pormeiodosExercícios.
 Nesse tempo do curso não o perseguiam como antes. E a este
propósitodisse-lheumdiaodoutorFrago30queseadmiravadeque
andassetãotranquilo,semqueninguémomolestasse.Eelerespondeu-lhe:–Acausaestáemqueeunãofalocomninguémdascoisas
deDeus;masterminadoocursotornaremosaodocostume.
83.Eenquantoosdoisfalavam,aproximou-seumfrade,parapedir
ao doutor Frago que lhe arranjasse uma casa, porque naquela em
queelesehospedavatinhammorridomuitos,epensavaquedapeste,porquetinhacomeçadonessaalturaapesteemParis.Odoutor
Fragoeoperegrinoquiseramirveracasaelevaramumamulherque
entendiamuitodestascoisas,aqual,entrandonacasa,afirmouque
erapeste.
 Operegrinoquisentrartambém,eencontrandoumdoente,consolou-o,tocando-lheachagacomamão;edepoisdeoterconsolado
eanimadoumpouco,foi-seemborasozinho;eamãocomeçoua
doer-lhe,demodoquelhepareceuquetinhaapeste.Eestaimaginaçãoeratãoviolenta,quenãopodiavencer,atéquecomgrande
ímpetometeuamãonaboca,dando-lhemuitasvoltasládentro,e
 29Nascidoa7deAbrilde1506,últimofilhodeJoãodeJasoedeDªMariade
Azpilcueta.Aos19anosfoiparaParis,afimdeprepararumfuturobrilhantena
carreiraeclesiástica.Depoisderepassarashumanidades,formou-secomobacharel
em1529elicenciou-seem1530.EsendojámestreemArtes,começouacomentarAristótelesnocolégiodeBeauvais.SantoInácioconquistou-o…buscando-lhe
alunos. Foi regente do mesmo colégio de 1530 a 1534. Acabou por encontrar
econasuaalmaafrasequeInáciolherepetiacontinuamente:«Queaproveitaao
homemganharomundointeiro,sevemaperderasuaalma?».
 30 O doutor Jerónimo Frago e Carcés, da diocese de Tarragona, natural de
Uncastilho(Aragão).FoiprofessordeSagradaEscrituranaSorbonaemorreuem
1537.
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dizendo:–Setutensapestenamão,tambématerásnaboca–.E
depoisdeterfeitoisto,desapareceuaimaginaçãoeadordamão31.
84. Mas quando voltou ao colégio de Santa Bárbara, onde então
viviaeseguiaocurso,osdocolégio,quesabiamquetinhaestado
nacasaempestada,fugiamdeleenãoquiseramdeixá-loentrarepor
issoviu-seobrigadoaviverforaalgunsdias.
 ÉcostumeemParisqueaquelesqueestudamArtes,noterceiro
ano, para se tornarem bacharéis, tomem uma pedra32, como eles
dizem.Ecomonistosegastaumescudo,algunsestudantespobres
nãoopodiamfazer.Operegrinocomeçouaduvidarseseriabom
tomá-la.Eestandomuitoduvidoso,esemseresolver,resolveucolocaroassuntonasmãosdoseumestre;eaconselhando-lheesteque
atomasse,atomou.Apesardisso,nãofaltarammurmuradores,pelo
menosumespanholqueonotou.
 EmParisencontrava-sejánestetempomuitomaldoestômago,
demaneiraquecadaquinzediastinhadoresdeestômago,quelhe
duravamumalongahoracompletaelhecausavamfebre.Eumavez
adordurou-lhedezasseisoudezassetehoras.Etendojáentãocom 31Cfr.nosExercíciosEspirituais«Regrasparadealgumamaneirasentirasvárias
moçõesquesurgemnaalmaesãomaisprópriasparaa1ªSemana».
 OactoheróicodecaridadeevencimentoprópriocustouaoSantoumaquarentenaforadosmurosdoColégio.
 32Nãoaparececlaroosentidodaexpressão«tomarumapedra».Pensa-seque
setratavadoexameparaconseguirograudebacharel,oqualprovavelmentese
dava,estandooexaminandosentadonumapedra,damaneiraque,comoalguns
referem,sefazianauniversidadedeCoimbra.Segundooutros«tomarapedra»
teriaumsentidometafórico,paraindicaradurezadoexame.
 Segundotodoestecontexto,adúvidadeInáciodevetersidodesetomariao
graudebacharel,ouseseguiriaosseusestudossemtítulosacadémicos.Resolvida
estadificuldadenobacharelato,seguiuadiante,conseguindoograudemestreem
Artes.
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pletadoocursodeArtes,etendoestudadoalgunsanosdeteologia33,
e conquistando os companheiros34, a doença agravava-se cada vez
mais,sempoderencontrarnenhumremédio,mesmotendoexperimentadomuitos.
85. Os médicos diziam que não havia outro remédio que os ares
nataisqueopudessemajudar.Tambémoscompanheirosaconselhavamomesmoeinstarammuitocomele.Jánessaalturatinhamdecididotodosoquetinhamquefazer,istoé:iraVenezaeJerusalém,
egastaraíasuavidaemproveitodasalmas.Esenãoconseguissem
licençadeficaremJerusalém,voltarparaRomaeapresentar-seao
Vigário de Cristo, para que os empregasse no que julgasse ser de
maisglóriadeDeuseproveitodasalmas.Tinhamtambémproposto
esperarumanoaembarcaçãoemVeneza,esenaqueleanonãohouvesseembarcaçãoparaLevante,ficariamlivresdovotodeJerusalém
eseofereceriamaoPapa,etc.35
 33SantoInácioestudouteologiade1533a1535,cercadeumanoemeio.
Estudarteologiaduranteumanoemeio,eraumafórmulausadanauniversidade
deParis,paradeclararquesetinhaalcançadoasuficiêncianessesestudos.
 34AFabroeXavierjuntaram-se,em1534,DiogoLaínezeAfonsoSalmeirão.
Ambos estudaram em Alcalá onde ouviram falar de Inácio, e foram para Paris
juntar-seaele.FizeramosExercíciosnaPrimaverade1534.NicolauAfonsode
Bobadilha,veioaParisaperfeiçoar-senosestudos,sobretudonaslínguasclássicas
enohebreu.Inácioajudou-omaterialmente,eespiritualmentepormeiodosExercícios.Umpoucoantesdestes,vinhajátratandocomSantoInáciooportuguês
SimãoRodriguesdeAzevedo.NascidoemVouzela(Viseu),noanode1510,em
1527veioparaParis,comobolseirodeD.JoãoIII.
 35ÉestaasubstânciadocélebrevotodeMontmartre,queInáciofeznodia
15deAgostode1534,juntamentecomosseuscompanheiros:FranciscoXavier,
PedroFabro,AfonsoBobadilha,DiogoLaínez,AfonsoSalmeirãoeSimãoRodrigues.Aorenová-lonoanoseguinte,enamesmadata,juntaram-seaelesmaistrês
companheiros:CláudioJaio,JoãoCodure,PascásioBroet,oprimeirodaSaboiae
outrosdoisfranceses.
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 Porfimoperegrinodeixou-seconvencerpeloscompanheiros,e
tambémporqueosqueeramespanhóisdentreeles,tinhamalguns
assuntosatratarqueelepodiadespachar36.Eaquiloemqueseconcordoufoiquedepoisdeeleficarbom,fossedespacharosassuntos
doscompanheiros,edepoissedirigisseaVenezaeesperassealios
companheiros.
86.Istosucedianoano35,eoscompanheirosestavamparapartir,
segundoocombinado,noanode37,diadaconversãodeS.Paulo,
aindaquedepois,porcausadasguerrasquesobrevieram,partiram
noano36,emNovembro37.
 E estando o peregrino para partir, ouviu dizer que o haviam
acusadoaoinquisidor,etinhamlevantadoumprocessocontraele.
Ouvindoisto,evendoquenãoochamavam,foitercomoinquisidoredisse-lheaquiloquetinhaouvido,equeestavaparapartirpara
Espanhaequetinhacompanheirose[porisso]lhepediaquedesse
sentença.Oinquisidordissequeeraverdadeoquesereferiaàacusação,masnãoviaquehouvessenadadeimportância.Sóqueriaveros
escritosdosExercícios.Etendo-osvisto,louvou-osmuito,epediuao
peregrinoquelhedeixasseumacópiadeles;eassimofez.Contudo,
voltouainsistirparaquequisesseseguiradiantenoprocesso,atéditar
asentença.Erecusando-seoinquisidor,foieleasuacasacomumnotáriopúblicoecomtestemunhas,etomoufédetudoosucedido38.
 36PolancoacrescentaoutromotivomuitoprováveldaidadeInácioaEspanha:
odesejodereparar,nasuaterranatal,omauexemploquenelatinhadado,duranteajuventude.OmesmoindicaoP.AraoznoseujuízosobreaVidadeS.Inácio,
peloP.Ribadeneira.
 37SegundootestemunhodePedroFabro,partiramnodia15deNovembro
de1536.AguerradequeaquisefalaeraentreCarlosVeFranciscoI,ocupando
todoosuldeFrança.PorestarazãotiveramqueviajaratravésdaAlemanha.
 38Estedocumentonãochegouaténós,comotãopoucoacópiadosExercícios
queSantoInáciodeuaoinquisidor.
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Parte para sua terra e hospeda-se no hospital (87-89). Por terras de
Espanha(90).EmbarcaparaItália(91)
87.Efeitoisto,montounumcavalopequenoqueosseuscompanheiroslhetinhamcomprado,epartiusozinhoparaasuaterra1.
Nocaminhoencontrou-semuitomelhordesaúde.Echegandoà
Província2,deixouocaminhonormaletomouodomontequeera
maissolitário3.Edepoisdecaminharumpoucoporele,encontrou
doishomensarmadosquevinhamaoseuencontro(eestecaminho
temcertamáfama,porcausadosassassinos),osquaisdepoisdese
terem adiantado um pouco, voltaram para trás, seguindo-o com
muitapressa,eteveumpoucodemedo.Contudo,faloucomeles
e soube que eram criados do seu irmão4, que os mandava para o
buscar.Porque,segundoparece,eletevenotíciadasuavinda,de
BaionadeFrança,ondeoperegrinofoireconhecido,eassimeles
adiantaram-se, enquanto ele seguiu pelo mesmo caminho. E um
poucoantesdechegaràsuaterra,encontrouosmencionados[cria 1NãopodemosprecisarodiadasuapartidadeParis,masnãofoiantesdodia
25deMarço,datadacartadeFranciscoXavierqueInáciolevavaparaPamplona.
Terásidopelosfinsdomês.
 2AssimsechamavaaGuipúzcoa.
 3OSantoqueriaentraremAzpeitiacomoumdesconhecidoeporissoaoentraremterraguipuzcoana,deixouocaminhoreal,tomouumcaminhosolitário.
 4MartinGarciadeOñaz,irmãomaisvelhodeInácioesenhordeLoiola.
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dos]5quelhesaíamaoencontroelhefizerammuitasinstânciaspara
oconduziracasadoirmão,masnãoopuderamconvencer.Eassim
foiparaohospital6edepoisnahoraconveniente,foiàprocurade
esmolapelopovoado7.
88.Enestehospitalcomeçouafalarcommuitosqueoforamvisitar,
sobreascoisasdeDeus,porcujagraçasefezmuitofruto.Logoque
chegou,determinouensinartodososdiasadoutrinacristãàscrianças,masoseuirmãoopôs-sefortementeaisso,assegurandoquenão
virianinguém.Elerespondeuquelhebastariaqueviesseum.Mas
depoisquecomeçouafazê-lo,iamcontinuamentemuitosaouvi-lo
eatéoseupróprioirmão8.
 5Osespecialistasaindanãochegaramaumacordoseaquisetratadepredetti
(sobreditos – criados) ou preti (padres, clérigos) de Azpeitia que teriam vindo,
segundoumatradiçãoantiga,aoencontrodeInácio,comtodaasolenidade.Os
manuscritosantigostrazempreti,masnanovaediçãodasFontesNarrativiI482
refere-sealeiturapredetti.
 6Eraohospitalchamado«daMadalena».Neleserecolhiammuitospobres.
Ináciocomiacomelesnumamesa,partilhandoasesmolasquerecebia.Sobrea
permanênciadosantonohospital,esobreocavaloquealideixou,escrevia,desde
Loiola,aopróprioSantoInáciooP.MiguelOchoa(navarro),companheirode
São Francisco de Borja: «… e dali fomos ao hospital da Madalena, onde V.P.
(VossaPaternidade)sealojouquandoveioaestaterra,eespecialmenteoP.Francisco,quequiscomernamesmamesinhaondeV.P.costumavacomer,e[dormir]
nomesmoquartoondecostumavadormir.EncontrámostambémomesmocavaloqueV.P.deixouaohospitalhádezasseisanos,eestámuitogordoebomeainda
servemuitobemàcasa.ÉprivilegiadoemAzpeitia,porquemesmoqueentrenas
hortas,fazemcontaquenãovêem».
 7ReferePolanco:«Logonodiaaseguiràsuachegada,saiuapediresmolade
portaemporta,coisaqueosseusparenteslevavammuitoamal,sobretudooseu
irmão,queeraumapessoadasmaisimportantesdaprovíncia»(Sumário,III,58,
pág.186).
 8AimportânciaqueInáciodavaaoensinodadoutrinacristãpodever-sepelo
quedeterminounasConstituições,arespeitodas«experiências»dosnoviços,dos
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 Alémdadoutrinacristã,tambémpregavanosdomingosefestas,
comutilidadeeproveitodasalmas,quevinhamouvi-lodemuitas
milhas9.Esforçou-setambémporsuprimiralgunsabusos,ecoma
ajudadeDeuspôs-seordememalgunsdeles.Porexemplo,nojogo
conseguiuqueseproibisseesechegasseàexecuçãoprática,persuadindoaquelequetinhaocargodajustiça.
 Haviaalitambémumabusoqueeraeste:naquelepaísasraparigasandamsemprecomacabeçadescobertaesóacobremquando
secasam.Mashámuitasquesetornamconcubinasdesacerdotes
e outros homens, e guardam-lhes fidelidade como se fossem suas
mulheres.Eistoétãocomumqueasconcubinasnãotêmnenhuma
vergonhadedizerquecobriramacabeçaporalgum,esãoconhecidascomotais10.
89. E deste costume nasce muito mal. O peregrino persuadiu o
governador que fizesse uma lei segundo a qual todas aquelas que
cobrissem a cabeça por algum, não sendo suas mulheres, fossem
castigadaspelajustiça;edestemodocomeçouadesarreigar-seeste
abuso.Conseguiutambémquesedesseordemparaquesesocorressemospobrespúblicaeordinariamenteequesetocassemtrêsvezes
ProfessosedosreitoresdeColégios.
 9Segundotestemunhosdotempo,eramtantososqueacudiamàspregações
deInácio,queeleseviuobrigadoapregarforadaigrejadaMadalenaeolugar
enchia-setanto,quemuitossubiamparaasparedeseárvores,paraoouvir,detal
maneiraqueatéaervasecavadetantoserpisada.
 10ComoaumentodonúmerodebenefíciosemAzpeitia,tinham-semultiplicadomuitoosaspirantesaosacerdócio,semvocaçãoelevandoumavidaescandalosa,acomeçarpelopróprioirmãodeInácio,PeroLópez,JoãodeAnchieta,
seuprimo,eoutros.Inácioconseguiureformá-los«comoseforaumbispooujuiz
ordinário,eobedeceram-lhetodoseafastaram-sedoseuserviçoasmulheresde
quesetinhaalgumasuspeita»(Istoétestemunhadono«ProcessodeAzpeitia»).
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asAve-Marias,demanhã,aomeio-diaeàtarde,paraqueopovo
fizesseoraçãocomoemRoma11.
 Embora ao princípio se encontrasse bem, mais tarde adoeceu
gravemente.Edepoisdesetercurado,resolveupartir,paradespacharosassuntosqueosseuscompanheiroslhetinhamconfiado,e
partirsemdinheiro.Oseuirmãoficoumuitoaborrecidocomisto,
envergonhando-sedequequisesseirapé;epelatarde,operegrino
resolveucondescendercomeleemiracavalo,atéàfronteiradaProvínciacomoseuirmãoeosseusparentes.
90.MasaosairdaProvíncia12,deixouocavalo,esemtomarnada,
dirigiu-separaPamplona,edaquiparaAlmazán,terradoP.Laínez,
edepoisparaSiguenzaeToledo13edeToledoparaValência.Eem
todasestasterrasdoscompanheirosnãoquisrecebernada,embora
lhefizessemgrandesoferecimentoscommuitainsistência.
 11EmcartaaoscidadãosdeAzpeitia,escritaemAgostoouSetembrode1540,
Ináciorecordava-lhesascoisasquetinhadeixadoestabelecidasnasuapassagempor
ali:«mandartocarossinosporaquelesqueseencontravamempecadomortal;que
nãohouvessepobresmendicantes,masquetodosfossemsocorridos;quenãohouvessejogosdecartas,nemvendedoresnemcompradoresdelas;paraasmulheresnão
usaremtoucados,commaufundamentoeofensadeDeus,eextirparemtalabuso».
 12AlsásuaeraolimitedeGuipúzcuacomNavarra.DaíseguiuapéatéObanos,
a22quilómetrosdePamplona.AquimoravaocapitãoJoãodeAzpilcueta,irmão
deFranciscoXavier,paraoqualInáciolevavaumacarta.Oirmãomaisvelhode
Francisco,Miguel,moravanocastelodeXavierefoiinformadodetudo.Ficaram
encantadoscomInácio,quelevouajudasdosdoisirmãosparaFrancisco.
 13EmToledodevetervisitadoosparentesdeAfonsoSalmeirãoeoseuantigo
companheironaUniversidadedeParis,odoutorPedroPeralta,poisPolancodiz-nosque«eratambémsuaintençãotornaraconquistar,seDeusfosseservido,os
companheirosquedeixaraantesemEspanha,oudeParistinhamvoltadoparalá,
comoArteaga,Calixto,Peralta,Castro;masnenhumdelessedispôsasegui-lo».
NestaviagempassoutambémporMadrid,seguramentecomdesejodeverArteagaqueaíviviaentão.
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 EmValênciafaloucomCastroqueeramongecartuxo14equerendoembarcarparairparaGénova,osdevotosdeValênciapediram-lhequenãoofizesse,poisdiziamqueestavanomarBarbarroxa15commuitasgaleras,etc.Epormuitascoisasquelhedisseram,
suficientesparameter-lhemedo,nadabastouparafazê-loduvidar.
91.Eembarcadonumanavegrande,passouatempestadedeque
se falou acima16, quando se disse que esteve três vezes a ponto de
morrer17.
 ChegadoaGénova,tomouocaminhodeBolonhanoqualsofreu
muito, sobretudo uma vez que se perdeu no caminho e começou
aandarjuntodeumrio.Estecorrialánofundoeocaminhoera
muito alto. Quanto mais andava, mais o caminho se ia tornando
estreito e chegou a ficar tão apertado, que nem podia seguir para
diantenemvoltarparatrás,detalmodoquefoiobrigadoaandar
degatasduranteumlongoespaço,commuitomedo,porquecada
vezquesemoviapensavaqueiacairnorio.Foiestaamaiorfadiga
 14Veja-seonº78.Ináciotinha-sedirigidoàcostalevantinaparaalisefazer
develaparaGénova,aomesmotempoquevisitava,naCartuxadeValdeCristo,
oseuamigoeexercitantedaUniversidadedeParis,Castro.ODr.JoãodeCastroeraentãonoviçoemaistardefoipriordaCartuxa.Ináciofoirecebidocomo
umsantoeaípermaneceuduranteoitodias.TravoutambémamizadecomJoão
Bellot,entãopriordaCartuxaeestarelaçãodemútuaamizadehá-deserselada
maistarde(1544)pormeiodeumaCartadeirmandadeentreaGrandeCartuxa
eanascenteCompanhiadeJesus.
 15Kair-el-din,célebrepirata,chefedaesquadradeSolimãoI,quetomarade
surpresaoportodeMahon,nasilhasBaleares.
 16AnaunãonavegoudirectamentedeValênciaparaGénova,masfezuma
rápidaescalaemBarcelona,semtempo,porém,parafalarcomosseusamigos.
AssimseconciliacomaAutobiografiaanarraçãodePolanconoSumárionº60e
naVidaLatina.
 17Vercap.III,n.33
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etrabalhocorporalquejamaissuportou,masporfimconseguiusair
daaflição.
 EquerendoentraremBolonha,etendoqueatravessarumapequenapontedemadeira,caiudaponteabaixo,eaolevantar-secheio
delamaedeágua,fezriramuitosqueseachavampresentes.
 EentrandoemBolonha,começouapediresmola,enãoencontrounemumquartim,apesardepercorrertodaacidade.
 EmBolonhaestevealgumtempodoente18;depoisfoiparaVenezasempredomesmomodo.

 18DepoisdeumaviagemtãodifícilatéBolonhaedomauacolhimentoque
teve nesta cidade, recebeu algum alívio no Colégio Maior de S. Clemente dos
espanhóis,ondefoirecebidoporalgunsconhecidos.
 AquireatouInácioosseusestudosdeteologia.Mascomooclimadacidade
eramauparaele,dirigiu-separaVeneza(comosedizlogoaseguir),paraaíesperar
osseuscompanheiros.Aquicompletouosseusestudosteológicos,desdeosinícios
de1536atéàQuaresmade1537.
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Em Veneza: Exercícios e perseguições (92-93). Chegada dos Companheiros, Ida a Roma e sacerdócio (93-95). Ocupações: Nova Ida a
Roma,VisãodeLaStorta(96-97)
92. Em Veneza, naquele tempo exercitava-se em dar Exercícios e
noutrasconversaçõesespirituais1.Aspessoasmaisilustresaquemos
deusãoMestrePedroContarini2,oMestreGaspardeDoctis3,eum
espanholchamadoRozas4.Estavaalitambémoutroespanholquese
chamavaobacharelHoces5,oqualtratavamuitocomoperegrino
 1ArespeitodestaestânciaemVeneza,escreveInácioemcartaaJaimeCazador:«DetermineiviraVeneza,ondehaverámêsemeioqueestou,comgrandes
melhoriasparaaminhasaúde,emcompanhiaeemcasadeumhomemmuito
doutoebom.Parece-mequenãopuderaestarmaisameupropósito».O«homem
doutoesanto»eraprovavelmenteMartindeZornoza,cônsuldeCarlosV.
 2PedroContarini,nobreclérigoveneziano,procuradordoHospitaldosIncuráveis,queintroduziuInácionaamizadedeumseuparenteafastado,ocardeal
GasparContarini,quetantohaviadeajudaraCompanhiaemRoma.
 3GaspardeDoctiseraentãovigáriodonúnciopontifícioemVeneza,JerónimoVerallo.Desde1551foigovernadordeLoreto,eaquifezosvotossimplesda
Companhia.
 4NãoconstacomcertezaquemeraesteRozas.Parecetratar-sedeumtalRodrigoRozas.
 5ObacharelDiogodeHoces,naturaldeMálaga,tinhaconhecidoInácioem
AlcaláenaalturaemqueoSantochegaaVenezatinhaeleregressadodaTerra
Santa.EmVenezajuntou-seaInácioeseuscompanheiros.MorreuemPádua,em
1538,enquantoexerciaapregaçãoemcompanhiadoP.JoãoCoduri.
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etambémcomobispodeCette6eaindaquetivessealgumdesejo
defazerosExercícios,nãoopunhaemexecução.Porfimresolveu
fazê-los,etrêsouquatrodiasdepoisdeosterfeito,abriuasuaalma
aoperegrino,dizendo-lhequetinhamedoquenosExercícioslheensinassealgumamádoutrina,pelasinformaçõesquealguémlhetinha
dado.Porissotinhalevadoconsigocertoslivros,pararecorreraeles,
casoquisesseenganá-lo7.EsteaproveitoumuitocomosExercícios,
eporfimresolveuseguirocaminhodoperegrino.Foitambémo
primeiroquemorreu.
93. Em Veneza teve também o peregrino outra perseguição, pois
haviamuitosquediziamqueasuaestátuatinhasidoqueimadaem
EspanhaeParis.Eesteboatoespalhou-setanto,queseinstaurouum
processoefoiditadasentençaafavordoperegrino8.
 OsnovecompanheiroschegaramaVenezaaprincípiosde15379.
Aqui se dividiram para servir em vários hospitais. Depois de dois
 6Cette,transcriçãoerradadeChieti,cidadedosAbruzos(Itáliadosul).Trata-sedeJoãoPedroCarafa,bispoedepoiscardeal,eposteriormentenomeadoPapa,
comonomedePauloIV,fundador,juntamentecomS.CaetanodeThiene,dos
Teatinos(emlatimtheatinuseraadesignaçãodoshabitantesdeThiene)(1524),
quefoiresidiremVeneza,depoisdosaquedeRoma.
 7FoiocasodobacharelHocesqueinspirouasprimeiraslinhasdosExercícios
quehojenossurpreendem,dadaaconsagraçãoqueestestiveramnaIgreja«como
códigosapientíssimoeabsolutamenteuniversaldenormasparaadirecçãopelo
caminhodasalvaçãoedaperfeição»:AASXXI(1929),703:«Paraqueassimcomo
aquelequedáExercícios,comoaquelequeosrecebe,maisseajudemeaproveitem,
deve-sesuporquetodoobomcristãodeveestarmaisdispostoasalvaraproposiçãodopróximoqueacondená-la…»
 8AsentençafoiditadaporGaspardeDoctis,a13deOutubrode1536,sentençaessaqueaindaseconserva.
 9Achegadadoscompanheirosfoiconcretamentea8deJaneiro.Apartidade
ParistinhasidoantecipadaporcausadaguerraentreoImperadoreoReideFrança.OitineráriofoiatravésdaLorena,Alemanha,SuiçaeItália,passandopelas
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outrêsmeses,partiramtodosparaRoma,afimdetomarabênção
parapartirparaJerusalém10.Operegrinonãofoi,porcausadoDr.
Ortiz11 e também do novo Cardeal Teatino12. Os companheiros
voltaramdeRomacomapólicesde200ou300escudos13,quelhes
foramdadosdeesmolaparapassaremaJerusalém,eelessóosquicidadesdeMeauz,Metz,Namcy,Basileia,Constança,TrentoatéVeneza.Istoa
pé,emplenoInvernoepedindoesmola,edificandoassimoscatólicoserefutando
oshereges,ealimentadoscomacomunhãoquotidiananasmissasdeFabro,Jaioe
Broet.
 SegundotestemunhaoP.SimãoRodrigues,foigrandeaalegriadeabraçar
InácioemVeneza.
 10Devemterpartidoa10deMarçoechegadoaRomanodia25,Domingo
deRamos.Viajaramemgruposdetrês,sempreapé,pedindoesmola,pernoitando
emhospitaisepalheiros,ensinandoadoutrinacristãnasparagensquefaziam.Em
Loretodemoraram-sedoisoutrêsdias,paradarlargasàdevoção.JáemRoma,
visitaramassetebasílicaseoutroslugaressagrados.Hospedaram-senoHospital
deS.TiagodosEspanhóisedeoutrasnacionalidades.
 11Prudentemente,oSantotinhaficadoemVeneza,aindaentregueaosseusestudos.ODr.Ortiztinha-seaborrecidocomSantoInácio,emParis,pelamudança
devidarealizadaemCastroePeralta(vern.77).Nestaocasiãoencontrava-seem
Roma, como Embaixador extraordinário de Carlos V por causa do divórcio de
HenriqueVIIIedarainhaCatarina.EmRomajátinhamudadoasuaopiniãoa
respeitodeInácio,pelasconversastidascomosseuscompanheiros.Eassimrecebeu-osatodoscommuitacaridadeefoiatépormeiodelequeoPapaosrecebeu.
 12EntreInácioeJoãoPedroCarafa,feitocardeala22deDezembrode1536,
nãoexistiamboasrelações,desdeoincidente,aindanãobemesclarecido,ocorridoemVeneza.Existeumacarta,semdúvidadirigidaaCarafa,naqualInácioo
exorta,comhumildadeeclarezadelicada,adaroexemplodepobrezaetrabalho
apostólicoaseuscompanheirosTeatinos.DizPolancoqueCarafanãorecebeu
bemaadmoestaçãodeInácioesempreguardoucertoressentimentocontraeleea
suaOrdem,mesmodepoisdePapa,sobonomedePauloIV.
 13Entre60ducadosdoPapa,150deoutraspessoaseoutrassomasposteriores,«trouxeram260ducados»,quedevolveramdepoisaosdoadores,(comojáfoi
referido),umavezquenãopuderamiraJerusalém.AssimoescreviaInácioaJoão
Verdolay,a24deAgostode1537.
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seramaceitarsobaformadeapólices.Estesescudosforamdepois
devolvidosàquelesquelhostinhamdado,umavezquenãopuderam
iraJerusalém.
 OscompanheirosvoltaramparaVenezadamesmamaneiraque
tinhamidoaRoma,querdizer,apéemendigando,masdivididos
emtrêsgruposdemodoquefossemsempredediferentesnações14.
EmVenezaordenaram-sedemissaaquelesquenãoestavamordenados15edeu-lhesaslicençasonúncioqueseencontravaentãoem
Veneza,edepoissechamoucardealVerallo.Ordenaram-seatítulo
depobreza,fazendotodosvotosdecastidadeepobreza16.
94. Naquele ano não havia navios para Levante, porque os venezianos tinhamrompidocomosturcos.Eassimvendoelesquese
afastavaaesperançadeiraJerusalém,dividiram-sepeloterritório
veneziano,naintençãodeesperaroanoquetinhamdeterminadoe
se,terminadoeste,nãohouvessepassagem,iriamparaRoma17.
 Aoperegrinotocouir,comFabroeLaínez,aVicenza.Aquiencontramumacasa,foradopovoado,quenãotinhaportasnemjane 14Estasuperaçãodenacionalismos,quisoSantoquefossesempreumdistintivoeumanotacaracterísticadasuanascenteCompanhia.
 15EstavamjáordenadosFabro,JaioeBroet;nessaocasiãoreceberamaordenação,Inácio,Xavier,Laínez,SimãoRodrigues,BobadilhaeCodure.Salmerón
recebeusomenteasOrdensmenoreseasmaioresatéaodiaconado,pornãoter
idadeparaosacerdócio,quereceberiaemSetembrodaqueleano,aocompletar23
anosdeidade.Aordenaçãosacerdotaldosseisfoia24deJunhode1537.
 16AlicençaamplaegenerosaforadadaemRoma,porordemdePauloIII.O
CardealVeralloreconheceu-aemandouexecutá-la.ObispoordenantefoiD.VicenteNegusanti,bispodeArbeouRab,ailhamaissetentrionaldoarquipélago
veneziano.
 17 A 3 de Junho de 1537 desfez-se a aliança de Veneza com os turcos, que
tomaram várias ilhas do mar Egeu e avançaram até às costas de Itália. Então
constituíramaSantaLigacontraeles,oPapa,VenezaeoImperador,masnada
conseguiram,eem1540reatou-seauniãodeVenezacomosturcos.
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las,naqualdormiamsobreumpoucodepalhaquetinhamlevado18.
Doisdelesiamsemprepediresmolapelacidade,duasvezespordia,
eeratãopoucooquetraziamquemaldavaparasesustentarem.Ordinariamentecomiamumpoucodepãocozido,quandootinham,e
quemocoziaeraaquelequeficavaemcasa19.Destemodopassaram
quarentadias,nãoatendendomaisqueàoração20.
95.Passadososquarentadias,chegouMestreJoãoCodure,eosquatrodecidiramcomeçarapregar,edirigindo-seosquatroadiversas
praças,nomesmodiaeàmesmahora,começaramoseusermão,
primeirogritandomuitoaltoechamandoaspessoascomochapéu.
Estessermõescausarammuitoalvoroçonacidade,emuitaspessoas
foram movidas a devoção, e eles tinham com mais abundância as
coisasnecessáriasparaavida21.
 NestetempoqueesteveemVicenzatevemuitasvisõesespirituais,
emuitas,quasecontínuasconsolações,aocontráriodoquelhesucedeuemParis.Principalmentequandocomeçouapreparar-separa
sersacerdoteemVeneza,equandosepreparavaparadizeramissa,
durantetodasaquelasviagenstevegrandesvisitassobrenaturais,daquelasquecostumavaterquandoestavaemManresa22.
 18Trata-sedomosteirodeS.PedrodeVivarolo,jáforadacidade,arruinado
pelaguerraanterior,cedidopelosfradesJerónimosdeSantaMariadasGraçasde
Vicenza.
 19EraInácioquecoziaopãoduro,jáquenãopodiasairdecasa,porquepor
causadasmuitaslágrimasdedevoção,asuavistadoentenãopodiasuportaraluz
dosol.
 20EraumaimitaçãodaquarentenadeCristo,antesdecomeçaroseuapostolado.Esteprimeirodoanodeespera,impostopelovotodeMontmartre,com
tudoaquiloqueeleincluiu,deixarammarcasprofundasnocódigolegislativoda
Companhia,porseresteoesboçoqueorientaráoanodaTerceiraProvação.
 21Maistarde,emSetembro,vieramtambémosoutroscompanheiros.
 22DumacartadeInácioaContarini:«Experimentamosmaisemaiscadadiaa
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 Também estando em Vicenza soube que um dos seus companheiros, que se encontrava em Bassano23, estava doente e quase a
morrer,estandoopróprioInáciodoentecomfebre.Apesardisso,
pôs-seacaminhoeandavatãodepressaqueFabro,seucompanheiro
nãoconseguiasegui-lo.NestaviagemteveacertezadeDeusedisse-oaFabro,queocompanheironãomorreriadaqueladoença.E
chegandoaBassano,odoenteconsolou-semuitoeembrevesarou.
 Depois voltaram todos paraVicenza e por ali estiveramos dez
algumtempoealgunsiampediresmolapelospovoadosmaispróximos.
96.Depois,terminadooano24,nãoseencontrandopassagem[para
iraJerusalém],decidiramirparaRoma,eoperegrinotambémquis
ir,porqueaoutravezquandooscompanheirosforamaRoma,aquelesdoisdosquaisduvidava,semostrarammuitobenévolos25.
verdadedaquelaspalavras:“Nadatendoetudopossuindo”(2Cor6,10),todasas
coisas,digo,queoSenhorprometeudarporacréscimoaquantosbuscamprimeirooreinodeDeuseasuajustiça.Poderáalgofaltar…àqueles,digo,cujabênção
édoorvalhodocéuedaabundânciadaterra?Refiro-meàquelesquenãoestão
divididos,àquelesquetêmosseusdoisolhosfitosnosbenscelestiais…».
 23EraSimãoRodrigues.ElemesmocontaqueInácioestavadoentecomfebre,quandolhechegouanotíciadequeSimãoestavaàmortedesenganadodos
médicos.Inácioergueu-sedacama,deixouLaíneznohospital,tambémdoente,e
foicomFabroaBassano.Aochegar,reanimou-ocomumabraçoeboaspalavras,
fê-lodeitarnumaboacama,detalmaneiraquedaíapoucoficoubom.
 24 Trata-se do ano em que deviam esperar navegação para Jerusalém, como
tinhamprometidonovotodeMontmartre.Sobreocômputoexactodesteano,os
autoresnãoestãodeacordo.
 EmSetembrode1537,reuniram-setodosemS.PedrodeVivarolo,paracelebraremassuasprimeirasmissasaquelesquetinhamsidoordenadosemJunhoese
tinhampreparadoemdoismesesdeoração.
 25OSantorefere-seaoDr.OrtizeaoCardealJoãoPedroCarafaquenoutros
tempos tinham sido muito hostis a Iñigo, mas tinham mudado a sua atitude
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 Dirigiram-se a Roma divididos em três ou quatro grupos, e o
peregrinoiacomFabroeLaínez26,enestaviagemfoimuitovisitado
peloSenhor.
 Tinhadeterminado,depoisdeordenadosacerdote,estarumano
semdizermissa27,preparando-seerogandoàVirgemqueoquisesse
pôrcomoseuFilho28.Eestandoumdia,aalgumasmilhasantesde
chegaraRoma,numaigreja,fazendooração,sentiutalmudançana
suaalma,eviutãoclaramentequeDeusPaiopunhacomCristo,
seuFilho,quenãolheseriapossívelduvidardisto,senãoqueDeus
PaiopunhacomseuFilho29.[Eeuqueescrevoestascoisas,disseao
peregrino quando me narrava isto, que Laínez o contava com outros
pormenores,segundoeutinhaouvido.Eeledisse-mequetudoaquilo
queLaínezdiziaeraverdade,porqueelenãoserecordavatãopormeparacomelee,poroutrolado,eramdosmaisdestacadospersonagensdaCorte
Pontifícia.
 26Emboranãoestivessemestritamenteobrigadospelovoto,atrasaramainda
algunsmesesaidaparaRoma,àexcepçãodeInácio,FabroeLaínez,osquaisse
dirigiram para a cidade eterna em fins de Outubro, depois das deliberações de
todos sobre o que deviam fazer enquanto esperavam pela ida a Jerusalém. Os
outrosseguiram-noslogodepoisdaPáscoade1538(21deAbril).Aapresentação
aoPapa,emvirtudedovotodeMontmartre,paraoferecer-separaaquiloqueele
quisessedispor,foientre18e23deNovembro.
 27Narealidade,Ináciodiferiuumanoemeioexactoacelebraçãodasuaprimeiramissa,de24deJunhode1537,emquefoiordenado,atéànoitedeNatal
de1538,semprenaesperançadeacelebraremBelém,naTerraSanta.Jáque
nãoconseguiurealizaresteseudesejo,escolheuabasílicadeSantaMariaMaior,
celebrando-anacapeladoPresépio.
 28Estaexperiência,desentidomísticodificilmentecompreensível,significaa
graçaqueSantoInáciorecebeunacélebrevisãodeLaStorta,apoucosquilómetrosdeRoma,daqualsefalalogoaseguir.Aparecealgumaoutraveznosescritos
doSanto,porexemplo,noseuDiárioEspiritual.
 29EscreveCasanovas:«Ómagníficarepetiçãodeumaspalavrasquenãobastam
paratraduzirosentimentodocoração!EstarevelaçãoéessencialnavidadeInácioe
daCompanhiae…devecolocar-sedepoisdaquelaexímiailustraçãodeManresa».
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norizadamente;masqueentãoquandoocontava,sabeaocertoquenão
disserasenãoaverdade.Istomesmomerepetiuemoutrosassuntos]30.
97.Depois,chegandoaRoma,disseaosseuscompanheirosquevia
asjanelasfechadas,querendosignificarquealiiamtermuitascontradições31.Eacrescentou:«Devemosestarmuitosobrenósmesmos
enãoentabularconversaçõescommulheres,senãoforemilustres».
 Eaestepropósito,depoisemRoma,MestreFrancisco[Xavier]
confessavaaumamulherevisitava-aalgumasvezes,paratratarde
coisasespirituaiseestamulherficoudepoisgrávida;masquisoSenhorquesedescobrisseaquelequetinhafeitoomal.Algumacoisa
desemelhanteaconteceucomJoãoCoduricomumasuafilhaespiritual,quefoiencontradacomumhomem.
 30NalinhadestanotadoP.Câmara,conservamosumarelaçãodoP.Laínez
sobreestavisãodeLaStortaqueelefeznumapráticatidaemRomaem1559e
foimaistardepublicada:«Disse-mequelhepareciaqueDeusPailheimprimia
nocoraçãoestaspalavras:“EuvossereipropícioemRoma”;enãosabendoNosso
Padre o que queriam significar estas palavras, dizia: “Eu não sei o que será de
nós:talvezsejamoscrucificadosemRoma”.Depois,umaoutravezdissequelhe
pareciaverCristocomacruzàscostaseoPaiEternojuntod’Elequelhedizia:
“Queroquetomesesteporteuservidor”.EassimJesusotomavaedizia:“Quero
quetunossirvas”.Ecomisto,tomandograndedevoçãoaonomedeJesus,quis
queaCongregaçãofossechamadaCompanhiadeJesus».Estenomequeforauma
dasresoluçõesdeVivarolo,recebeuassimconfirmaçãodocéu.
 OutranarraçãomaisantigatrazoP.Nadal,datadade1554:«OrandooPadre
Inácio,apareceu-lheemvisãoCristocomacruzeDeusPailheajuntavaoPadre
Ináciocomoservidor,dizendo:“Euestareiconvosco”.NistoclaramentesignificavaqueDeusnosescolhiaparacompanheirosdeJesus…».
 31 Será o assunto do capítulo seguinte. Foi por meados de Novembro que
entraramemRomapelaportaFlamínia,tendoàesquerda,maisaolonge,aigreja
dos Agostinianos, onde anos antes morara Lutero. Hospedaram-se numa casa,
juntodeumavinha,situadanasencostasdoMontePíncio,pertodaigrejaTrinita
deiMonti,pertencenteaQuirinoGarzoni,queosconvidoucommuitaamizade.
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PerseguiçõesemRoma(98).ComposiçãodosExercícioseConstituições
(99-101)
98.DeRomafoioperegrinoaMontecassinoparadarosExercícios
aoDr.Ortizepermaneceualidurantequarentadias1,nosquaisviu
umavezaobacharelHocesentrarnocéu2.Enistotevegrandeslágrimasegrandeconsolaçãoespiritual.Eviuistotãoclaramenteque
sedissesseocontráriolhepareceriaquediziamentira.EdeMontecassinotrouxeconsigoaFranciscoEstrada3.
 RegressandoaRoma,exercitava-seemajudarasalmas,eestavam
aindanavinha4edavaosExercíciosEspirituaisaomesmotempoa

 1Istopassou-seem1548.ODr.PedroOrtizera,comojáfoidito,embaixadordeCarlosVemuitoestimadopeloPapa.ComosExercícios,Ortiztornou-sesumamentezelosodaglóriadeDeus,acabandoporsetornarpregador
muitoapreciadopeloImperador,egrandeprotectordaCompanhiadeJesusem
Espanha.
 2Veron.92.Estavisãosucedeuduasvezes:asegundanoprincípiodamissa,
àspalavrasdoConfiteor:etomnibussanctis:viu-oresplandecentedeglóriaentre
muitosSantos.
 3Estejovemespanhol,naturaldePalência,acabavadeserdespedidodacasae
serviçodocardealJoãoPedroCarafaedirigia-seaNápoles,quandoSantoInácio
oencontrou.FezosExercíciosdirigidospeloSantoeentrounaCompanhia,onde
foicélebrepregadoreexerceucargosimportantes.
 4Veranota31docapítuloanterior.
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vários,dosquaisumestavaemSantaMariaMaioreoutrojuntoà
PonteSixto5.
 ComeçaramdepoisasperseguiçõeseprincipiouMiguel6amolestarefalarmaldoperegrino,queofezchamaràpresençadogovernador7,mostrandoprimeiroaesteumacartadeMiguelnaqual
elogiavamuitooperegrino.OGovernadorexaminouaMigueleo
resultadofoiexpulsá-lodeRoma.
 Depoiscomeçaramapersegui-losMudarraeBarreda8,dizendo
queoperegrinoeoscompanheiroseramfugitivosdeEspanha,de
ParisedeVeneza.Porfim,napresençadoGovernadoredoentão
legadodeRoma9,osdoisconfessaramquenãotinhamnadademal
quedizercontraeles,nemarespeitodoscostumesnemdadoutrina.
 5Caminhodecercadeduashoras.Sãoestesosnomesdostrêsilustresexercitantes:LactâncioTolomei,embaixadordarepúblicadeSena;ÍñigoLópez,médicoqueridíssimodosprimeirosjesuítas;eGasparContarini,umdosprincipais
preladosdaépoca,muitoestimadodePauloIII.
 6Parecetratar-sedeMiguelLandívar,chamadovulgarmenteNavarro.LevandoamalaconversãodeS.FranciscoXavier,teveaintençãodematarInácio,em
Paris.Depoisarrependeu-seechegouaquererentrarnaCompanhia,masounão
oconseguiu,ouestevenelapoucotempo,porvolubilidadedecarácter.
 7EraBeneditoConversini,bispoeleitodeBertimoro,transferido,em1540,a
Jesi.A21deMaiode1538foranomeadoGovernadordeRoma.
 8OutrosescrevemBarrera.Estesdoisespanhóiseoutroseupatrício,Pedrode
Castilha,homensinfluentesnaCúriaromana,foramosprimeirosfautoresdeuma
verdadeiraperseguição,apiordavidadeInácioeseuscompanheiros,queselevantouemRoma,noanode1538,edurante8meses.Estaperseguiçãofoimotivada
pelapregaçãodeumfradeagostiniano,piemontês,chamadoAgostinhoManardi,
suspeitode heresia desdehá muito tempoe depois apóstata.Os companheiros
encontraramalgunserrosnosseussermõesecomeçaramacombatê-los.Aquele
grupodeespanhóisfavoreceuopregadoresuscitouumacampanhacontraInácio
eosseuscompanheiros,queterminoucomumdecretodeabsolviçãodestesecom
gravespenasparaoscaluniadores.
 9VicenteCarafa,chamadoocardealnapolitano,queficaracomoVigáriodo
PapaPauloIII,ausenteemNiça,paraaLigaSantacontraosturcos.
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Olegadoordenouqueseimpusessesilênciosobretodaaquelaquestão, mas o peregrino não aceitou a solução, dizendo que queria a
sentençafinal.Istonãoagradounemaolegadonemaogovernador,
nemsequeràquelesqueantesfavoreciamoperegrino;masporfim,
depoisdealgunsmeses,veiooPapaaRoma.OperegrinofoiaFrascatifalarcomele,eapresentou-lhealgumasrazões.OPapatomou
contadoassuntoemandouquesedessesentença,eestadeu-seaseu
favor10,etc.
 Comaajudadoperegrinoedoscompanheirosfizeram-sealgumas obras pias em Roma, como por exemplo, os catecúmenos11,
SantaMarta,osÓrfãos,etc.12
 Asoutrascoisaspoderácontá-lasoMestreNadal13.
 10Asentençafoiditadaa18deDezembrode1538.Providencialmenteencontravam-seentãoemRomaFigueiroa,MestreOryeGaspardeDoctis,quetinham
absolvidoInácioemAlcalá,PariseVeneza,respectivamente.
 11EraainstituiçãofundadaporInácio,protegidaeaprovadaporbuladePaulo
III,paraaconversãodejudeusemaometanosequedeugrandesfrutos.
 Acrescenta-seaistoacatequesedecriançaserudes,nostrezebairrosdeRoma,
confiada por Paulo III aos primeiros jesuítas; o socorro dos pobres, principalmentenoanode1539,pelagrandefomequeassoloutodaaItália.Entreoutras
coisas,Ináciolevoucardeaiseoutraspessoasimportantesainteressarem-seneste
apostolado.
 12ApragadaprostituiçãoemVeneza,FlorençaeRomatornara-seavassaladora.Ináciofundoucasasparaasarrependidaseparaasqueestavamemperigo,
comgrandereformadecostumes,tantoemRomacomonoutrascidades.Paulo
IIIaprovouestascasascombulasespeciais,interessandonissoasmaiorespersonalidades.
 13OP.NadaleraVigárioGeraldaCompanhiahaviaumanoepartianesta
ocasiãoparaEspanhacomoP.Câmara,comojáfoireferido,afimderecolher
fundos para o Colégio Romano, grande fundação de Inácio, à qual Paulo IV
jánãoajudava.Câmaranãoquisincluirnoseurelatoquaisqueracréscimosde
Nadal,apesardasindicaçõesdeInácionessesentido;belafidelidadeàAutobiografia!
129

AutobiografiadeSantoInáciodeLoiola

99.Eu,depoisdecontadastodasestascoisas,a20deOutubro,pergunteiaoperegrinosobreosExercícioseasConstituições,desejando
saber como as tinha feito. Ele disse-me que os Exercícios não os
tinhafeitodeumasóvez,masalgumascoisasqueeleobservavana
suaalmaeachavaqueeramúteis,parecia-lhequetambémpodiam
ser úteis a outros, e assim as punha por escrito14, por exemplo, o
examinaraconsciênciacomaquelemétododaslinhas15,etc.Aseleiçõesespecialmentemedissequeastinhatiradodaquelavariedade
deespíritosepensamentosquetinhaquandoestavaaindaemLoiola
doente da perna16. E disse-me que das Constituições me falaria à
tarde.
 No mesmo dia, antes de cear, me chamou com o aspecto de
umapessoaqueestavamaisrecolhidaquedecostumeefez-meuma
espéciedejuramentoquesubstancialmenteconsistiaemmostrara
intençãoesimplicidadecomquetinhacontadoestascoisas,dizendo
queestavabemcertoquenãocontavanadademais.Equetinha
cometidomuitasofensascontraDeusNossoSenhordepoisdeOter
começadoaservir,masnuncativeraconsentimentodepecadomortal.Maisainda,semprecresceraemdevoção,istoé,emfacilidadede
encontraraDeus,eagoramaisquenuncanasuavida.Esempreea
qualquerhoraquequeriaencontraraDeus,Oencontrava17.Eque
 14OsExercíciosforamtiradosdasexperiênciasdasuaprópriavida(PauloIII,
BrevedeAprovação).
 Vejam-senaAutobiografiaosn.os11-18.NacomposiçãodosExercíciosdistinguem-setrêsfases:preparatóriaemLoiola;decisivaemManresa;complementáriaemAlcalá,Paris,Roma.
 15Exercíciosn.31.
 16VernaAutobiografia,osn.os7-9.
 17ContaNadal:«Erapermanenteneleaactuaçãodoespírito,apontodeter
quebuscaralgumasdistracçõeseentretenimentosdeoutrosassuntos.Emtudo
encontravaDeus,aténosnegócioseconversas».
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aindaagoratinhamuitasvisões,principalmentedasreferidasacima,
deveraCristocomosol18etc.Eistoacontecia-lhefrequentemente
quandoestavaatratardecoisasdeimportância,eaquiloservia-lhe
deconfirmação,etc.
100.Quandocelebravamissa,tinhatambémmuitasvisões,equandoescreviaasConstituiçõesastinhatambémcommuitafrequência.
Equeagoraopodeafirmarmaisfacilmente,poiscadadiaescreviao
quesepassavaporsuaalmaeoencontravaagoraescrito.
 E assim mostrou-me um grande pacote de escritos, dos quais
meleualgumaspassagens.Amaiorparteeramvisõesqueeletinha
comoconfirmaçãodealgumadasConstituições,evendoumasvezes
aDeusPai,outrasaspessoasdaTrindade,outrasaVirgemqueintercedia,outrasqueconfirmava19.
 Falou-me em particular sobre as determinações em que esteve
quarentadiasdizendomissacadadia,ecadadiacommuitaslágrimaseaquilodequesetratavaeraseasigrejasteriamalgumarenda,
eseaCompanhiasepoderiaajudardela20.
101.OmodoqueoPadreguardava,quandoescreviaasConstituições,eradizermissacadadiaeapresentaraDeusopontotratadoe

 18VernaAutobiografian.os29,3ºe4º.
 19Éo«DiárioEspiritual»,doqualseconservaapenasumaparte,queescapou
àdestruiçãofeitapelopróprioSanto,antesdasuamorte.Abrange13meses,de2
deFevereirode1544a27deFevereirode1545.
 20ÉprecisamenteoprincípiodoDiárioEspiritual,quetratadapobrezadas
igrejasdaCompanhiadeJesus,seelasdeviamterrendasfixasparaocultoeseos
padrespodiamviverdelas.Atravésdodiscernimentoespiritual,comoeleoexplica
nosExercícios,aofalardasEleições,eomostraemacçãonoDiário,chegouàideia
claradenãoterrendasfixas.
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fazeroraçãosobreele.Esemprefaziaaoraçãoediziaamissacom
lágrimas21.
 EudesejavavertodosaquelespapéisdasConstituiçõesepedia-
-lhequemosdeixasseumpouco,maselenãoquis22.

 21Entende-sepor«lágrimas»umdomespiritualmístico,quenãodependedo
homem,masdeDeus,queé«quemdáepodetirartodoobem».Câmaraafirma
queorecebiaumastrêsvezesemcadamissaeseisousetecadadia.
 22EsseDiárioabrangiaseisanos,de1544a1550.Oquerestadele,éapenas
umasextaparte,bemexpressiva,contudo,pelaprofundidadedasuamística.
132

CRONOLOGIA
DESANTOINÁCIO

 AcronologiadeSANTOInácioécomplementodahistoriografiainaciana,
guiaorientadoraparaosfactosaquesealudenosescritosdosanto,sobretudona
AutobiografiaenasCartas.Constituem,aomesmotempo,aprovaeficientedo
valorquepossuemestesescritosparaafixaçãodasuavida,jáqueadataeas
circunstânciasparticularesdemuitosdosdados,puderamseresclarecidosgraças
aeles. NOTA:Acronologiaquepublicamosétiradada«AutobiografiadeSanto
InáciodeLoiola»,publicadapelasEdiçõesLoyola(Brasil),compequenasalterações.

1491 – NasceemLoyola,provavelmenteantesde23deOutubro.
1506(?)– VaiaArévalocomopajemdeJuanVelasquezdeCuéllar,contador-mordoreiFernando,oCatólico.DeArévalodeveter
feitofrequentessaídasapovoaçõespróximasevisitadosobretudoValladolid,Dueñas,Torquemadas,Tordesilhas,Medina
delCampo,MadrigaldelasAltasTorres,Segóvia,Ávila,etc.
(Veja-seemArch.Hist.S.I.26/1957/230-251).
1515

– 20 de Fevereiro. Em Azpeitia comete um delito considerado
comogravenoprocessoquepromovecontraeleoCorregedor
deGuipúscoa,HernandezdelaGama.

1517

– 12deAgosto.MorreJuanVelasquezdeCuéllar.Atéessetempo
InáciopermanecehabitualmenteemArévalo.
– Fimdoano.Começaaservircomogentil-homemaAntónio
Manrique,vice-reideNavarra.





1518

– Fevereiro.CortesdeCastilhaeLéonemValladolid.ProvavelmenteInácioassisteaelas.

1520

– 18deSetembro.ParticipadatomadadeNájera.Nãoquispartilhardosdespojosdeguerra.
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1521



































1522
















–Janeiro-Abril.Ovice-reiManriqueenvia-oaGuipúzcoacom
amissãodeentabularrelaçõesdepazentreospartidosdissidentes,querequeremaopiniãoarbitraldovice-rei.Oacordoé
assinadoaos12deAbril.
–17-18 de Maio. Corre a Pamplona com tropas auxiliares de
Guipúzcoa.Entranacidadela.
–19deMaio.Impedearendiçãodafortaleza.Assisteaumaentrevistacomoschefesfranceseserecusaacapitulaçãooferecida.
–20 de Maio. Na defesa do castelo, é ferido na perna direita.
Recebeosprimeiroscurativosdosfranceses.
– Entre2e5deJunho.ÉlevadoaLoyola.SaidePamplonaporCendeadeIza,Izurzun,Zuasti,DosHermanas,Lecumberri.
–Entre16a20deJunho.Depoisdeumbrevedescansonacasa
deEcheandia,deAnzuola,entraemLoyola.
–24deJunho.Recebeosúltimossacramentos.
–28deJunho,meia-noite.Começaasentir-semelhorporintercessãodeSãoPedro.
–Agosto-Setembro.Pedelivrosdecavalaria.Entregam-lhelivros
piedosos.Conversão.VisãodaVirgemSantíssima.
–Outubro-Dezembro.Concentraçãoespiritualdeleitura,transcriçãoeoraçãodaVitaChristi,deLudolfodaSaxónia,edo
FlosSanctorum.
–FimdeFevereiro.ViagemaAránzazu,NavarreteeMontserrate.
Nocaminhofazvotodecastidade.
–21deMarço(?).ChegaaMontserrate.
–22-24deMarço.ConfissãoGeral.
–24-25deMarço.Trocaderoupaeveladearmasanteaimagem
daVirgem.
–25deMarço,aoamanhecer.DesceaManresa.
–Abril-Julho.VidadeoraçãoepenitênciaemManresa.
–Agosto-Setembro (?). Exímia ilustração junto ao Cardoner.
Transformaçãointerna.ComeçaaescreverosExercícios.
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1523












































–17-18deFevereiro(?).ChegaaBarcelona,acaminhodeJerusalém.
–Março.EmbarcarumoaGaetaentreosdias20e22.Chegaa
Gaeta.
–29deMarço.EntraemRoma.
–Entre13e14deAbril.SaideRomaacaminhodeVeneza.
–MeadosdeMaio.ChegaaVeneza.
–19 de Agosto. Em Salinas (Lárnaca), Chipre, embarca na nave
peregrina.
–31deAgosto.DescedanaveemJafa.
–4deSetembro.EntraemJerusalém.
–5deSetembro.Aoamanhecer,comunganoSantoSepulcro.À
tarde,via-sacra.
–7deSetembro.VisitaBetâniaeoMontedasOliveiras.
–8-9deSetembro.VisitaBelém.
– 10-13deSetembro.VaiàtorrentedeCedrón.VoltaaJerusalém.
–14-15deSetembro.AoJordãoeaoMontedasTentações.
–16-22deSetembro.VoltaaJerusalém.VisitaoMontedasOliveiras.
–23deSetembro.VoltaaJafa(Joppe).
–3deOutubro.ZarpadoportodeJafa.
–14-28deOutubro.NailhadoChipre.
–PrincípiosdeNovembro.ZarparumoaVeneza.

1524
 

–MeadosdeJaneiro.ChegaaVeneza.
–Começo de Fevereiro. Deixa Veneza. Passando por Génova,
chega,pormar,aBarcelona.VisitarápidaaManresa.

1525

–Anotodo.EmBarcelona,estudandogramáticanoEstudoGeral
etrabalhandoparaajudarasalmas.Junta-se-lheCalixtodeSá.

1526
 

–FinsdeMarço(?).DeixaBarcelona.VaiaAlcaláestudarartes.
–21deNovembro.SentençacontraInácio,dadanãopelaInquisição,maspelovigáriodeAlcalá,JuanRodriguesdeFigueroa.
–10 de Dezembro (aproximadamente). Mandam Inácio e seus
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trêscompanheirosmudaremaroupae,poucodepois,usarem
sapatos.
1527
 
 
 
















1528




1529
 
 




1530
 
 

–6deMarço.Segundoprocesso.
–18ou19deAbril.Ficadetidonaprisão.
–2a21deMaio.Terceiroprocesso.
–1.°deJunho.SentençadeFigueroacontraInácio.Osantosai
daprisãopelodia21.SaideAlcalá.
–PrincípiosdeJulho(?).ColóquioemValladolidcomoarcebispodeToledo,Fonseca,echegadaaSalamanca.
–FinsdeJulho(?).ColóquiocomosPP.DominicanosemSanto
Estêvão.Depoisdetrêsdiasentranaprisão.
–Pelosdias20e22deAgosto.Sentençadovigáriogeral,Martins
Frias,queoabsolve,maslheproíbeensinarmatériasteológicas
antesdeestudarteologia.Saidocárcere.
–Meados de Setembro. Sai de Salamanca. Dirige-se sozinho a
Paris,porBarcelona.Osseuscompanheirosabandonam-no.
–2deFevereiro.EntraemParis.Hospeda-senumacasadeamigos.EstudalatimnoColégiodeMonteagudo.
–Abril (depois do dia doze). Por falta de dinheiro translada-se
paraohospitaldeSantiago.
– Quaresma.PrimeiraviagemàFlandres.EntrevistacomLuísVives.
–Maio-Junho.DáosExercíciosaPeralta,CastroeAmador.
–Setembro.VaiaRuão.EmParis,translada-separaoColégiode
SantaBárbara.
–1.°deOutubro.Começaaestudarartes.Relaciona-secomFabroeXavier.Livra-sedocastigoda«sala».
–ContinuaosseusestudosemParis.
–Agosto-Setembro.SegundaviagemàFlandres.
–Continua os seus estudos de artes em Paris, no Colégio de
SantaBárbara.
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1531

–Agosto-Setembro.TerceiraviagemàFlandres.Destavezchega
atéLondres.

1532
 

– Janeiro.Consegueobacharelatoemartes.
–Outubro.ComeçaaintimidadecomSimãoRodrigues.

1533

– 13deMarço.Examesdelicenciadoemartes.

1534
 
 

– Começodoano.DáomêsdeExercíciosaPedroFabro.
– Abril(depoisdodia5).Obtémograudemestreemartes.
– Primavera.DáomêsdeExercíciosaLaínezeSalmerón.Pouco
depois,aRodrigueseBobadilha.
– 15deAgosto.VotosemMontmartre.
– Setembro.DáomêsdeExercíciosaFranciscoXavier.







1535


























1536

– 14deMarço.RecebeodiplomademestreemartessoboreitoradodeF.Jacquart.IntentaemvãoatrairaNadal.
– FinsdeMarço.Defende-sedaacusaçãodeheresiaanteoinquisidorValentinLiévin.
– PrincípiosdeAbril.SaideParisacaminhodeAzpeitia.
– FinsdeAbril(?).ChegaaAzpeitia.Ficanohospital«LaMagdalena».
– Maio-Julho.EmAzpeitia.Explicaocatecismo,prega,dáexercícios,econsegueprovisõesemfavordospobres.VisitaLoyola
(21-22deJulho).
– Agosto-Setembro. Viaja por Obaños, Almazan, Siguenza, Madrid(ondevêFelipeII,meninode8anos),Toledo,Valência.
– Outubro-Novembro.VisitaaCartuxadeValdeCristo,pertode
Segorbe.ZarpadeValênciarumoaGénova.DeGénovavaia
péaBolonha.
– 11-18deDezembro(?).AdoeceemBolonhanoColégiodeSão
Clemente.
– EmVeneza,estudateologiaedáExercícios.EmDezembrotem
umaentrevistacomJoãoPedroCaraffa.
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1537






























1538
























– 8deJaneiro.ChegamoscompanheirosdeParis.Começama
darassistêncianoshospitais.
– Abril.Obtém,emRoma,licençaparairàTerraSanta.Começa
oanodeespera:Maio1537-Maio1538.
– Junho.Ordena-se,comváriosdeseuscompanheiros.Nodia
10,ordensmenores;dia15,subdiácono;dia17,diácono;dia
24,presbítero.
– 25 de Julho. Não podendo ir à Palestina, Inácio, com Fabro
e Laínez, dirige-se a Vicenza. A segunda «Manresa» em São
PedrodeVivarolodessacidade.
– Agosto, final (?). Vai a Bassano atender a Simão Rodrigues,
doente.
– Setembro.Primeiramissadequasetodososcompanheirosem
Vicenzaedeliberaçõescomelessobreministériosenomede
CompanhiadeJesus.
– Outubro.EmVenezarecebeadeclaraçãodeinocência,dovigáriogeral.Nofimdomêsdirige-seaRomacomFabroeLaínez.
– Novembro(meados).VisãoemLaStorta.EntraemRoma.
– Dezembro.HabitanaViladeQuirinoGarzonipertodeTrinità
deiMonti.
– Até à Quaresma. Em Roma dá Exercícios, prega, exercita a
caridade.DuranteaQuaresma,noMontecassino(Albaneta),
dáexercíciosaoDr.Ortíz.
– Maio.PassadooanodeesperaparapartirparaaPalestina,oscompanheirosvêmaRomaeficamaviverjuntodaPonteSixto.
– Junho-Agosto.GraveperseguiçãoemRoma.Aos18deNovembro,sentençaqueosabsolve.
– FinsdeAgosto.VaiaFrascati,residênciadeVerãodePauloIII,
paraobteraconfirmaçãodasentençadeabsolvição.
– 18 de Novembro. É absolvido. Entre 18 e 23 oferecem-se ao
PapapelaforçadovotodeMontmartre.
– Dentrodomês.Transladam-seàcasadeAntónioFrangipani,junto
àtorre«doMelangolo»,ondehabitamduranteumanoemeio.
– 25deDezembro,meia-noite.Celebraaprimeiramissanoaltar
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1539
















doNascimentodoSenhor,emSantaMariaMaior.
– Inverno1538-1539.Assistênciaafamintosepobresnasuacasa
deAntónioFrangipani.
– Março a meados de Junho. Deliberações sobre a formação de
umaordemreligiosa.
– 4deMaio.PrimeirasdeterminaçõesdaCompanhia.
– Junho-Agosto.Saemosprimeiroscompanheirosemváriasdirecções.Prepara-seafórmuladoInstituto.
– 3 de Setembro. Paulo III aprova a fórmula do Instituto que
lhefoilidaemTivolipelocardealContarini,emandaquese
publiqueobrevecorrespondente.
– 28deSetembro.OcardealChinuccipropõediversascorrecções.
– Dezembro.Propõe-seoexamedabulaaocardealGuidiccioni,
quesedeclaracontrário.

1540
 
 

– 4deMarço.SimãoRodriguesparteacaminhodaÍndia.
– 16deMarço.FranciscoXaviersaitambémparaaÍndia.
– 27deSetembro.ConfirmaçãodaCompanhiadeJesuspormeio
da bula Regimini militantis Eclesiae, limitando o número de
professosa60.

1541

– PrincípiosdeFevereiro.PassamavivernumacasapertodeSantaMariadaEstrada.
– 7deFevereiro. ConfirmaçãodaConfraternidade de meninos
órfãos.
– 4deMarço.Reuniãodosprimeiroscompanheirosparafazeras
Constituiçõesconformeabula.
– 10deMarço.InácioeCoduricomeçamaredigirasConstituiçõesde1541.Aprovadasesubscritas.
– 8deAbril.EleiçãodeInácioparageral,porunanimidade.RenúnciadeInácio.
– 13 de Abril. Nova eleição de Inácio, que vai a São Pedro in
Montorio,ondepermanecetrêsdias.
– 19deAbril.Aceitaçãodocargo.
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1542








1543








1544
















– 22deAbril.PrimeiraprofissãosolenenaCapeladoSantíssimo
edaVirgemnaBasílicadeSãoPaulo.LágrimasdeSantoInácio.
– 24deJunho.BulapelaqualPauloIIIconcedeaIgrejadeSanta
MariadaEstradaaCodacioeporseuintermédioàCompanhia.
– Mêsincerto.PrimeirasfundaçõesdeColégios.
– 18deMarço.Fazdiligênciasparaterminarcomodesacordo
existenteentrePauloIIIeJoãoIII,reidePortugal.
– 21deMarço.Obtémumbreveemfavordosjudeusconvertidos.
– 10deDezembro.Testemunhaterescrito250cartasnosúltimosdias.
– 16deFevereiro.BuladeerecçãodeumaobradaCompanhia,
emfavordasarrependidas.
– 19deFevereiro.BulapelaqualseinstituiumColégioparacatecúmenosconvertidosdojudaísmo.
– Fimdoano.ComeçaalevantaraprimeiraCasaProfessanaantigaáreadaigrejadeSantoAndré,daqualaindaseconservam
algunsquartos,chamados«camerettedeSanIgnacio».
– SantoInácio,doentedurantequatromeses.ConstituisecretárioparaacorrespondênciaoP.JerónimoDoménech.
–Janeiro.Abre-seaCasadeSantaMartaparamulheresarrependidas e começa a compor as Constituições, começando pela
partedapobreza.
–2deFevereiroa13deMarço.EscreveapartedoDiárioEspiritualquetratadapobrezadascasasprofessas.
– 15deFevereiro.BreveemfavordaConfraternidadedeCatecúmenos.
– 14deMarço.BulaIniunctumnobis,emqueseconfirmanovamente a Companhia. Exclui-se a limitação anterior de 60
professos.
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1545





















1546
 
























– 15deMarço.ComeçaaescreverasConstituiçõessobreasmissões.
–Setembro.Transfere-separaas«Camerette»daCasaProfessa.
– 27deFevereiro.TerminaapartedoDiárioEspiritualquenos
foiconservada.Visõeseilustraçõesquasecontínuas,duranteo
anoemqueofoiescrevendo.Fenómenossemelhantesrepetiram-se,semdúvida,emmuitasoutrasépocasdesuavida.
– 3deJunho.Brevepontifícioconcedendograçasefaculdadesà
Companhia.
– 27deAgosto.Baptiza,emformaprivada,nopalácioMadama,
o segundo filho gémeo de Margarida de Áustria, Alexandre
Farnese,depoiscélebreduquedeParma.
– Setembro.VaiaMontefiasconetratarcomPauloIIIdaintroduçãodaInquisiçãoemPortugaledafundaçãodoColégiode
Pádua.
–Novembro. Bartolomeu Ferrão, novo secretário. Juntam-se
novascasaseterrasàCasaProfessa.
–25deDezembro.ProfissãodeIsabelRoseresuascompanheiras.
–Abril.Instituiumaobrapiaemfavordasjovensemperigo.
– 5deJunho.BrevepeloqualseaceitaaadmissãonaCompanhia
decoadjutoresespirituaisetemporais.
– 1.°deAgosto.FaleceemRomaobeatoPedroFabro.
– 11deAgosto.SentençaafavordeInáciocontraascalúniasde
MatiasdellePoste.
– Meados do ano. Determina os impedimentos para entrar na
Companhiaeinclui-osnoExame.
– 1.°deOutubro.Constituiçãoapostólicapelaqualseproíbeo
ramofemininonaCompanhiadeJesus.
–9deOutubro.AdmitenaCompanhiaaFranciscodeBorja.
– 25deOutubro.Constitui-seaprimeiraprovínciadaOrdem,a
portuguesa,eéprovincialoP.SimãoRodrigues.
– FinsdeOutubro.PrometeaJúlioIIIqueele,pessoalmente,tomaráamissãodeEtiópia,senãohouveroutronaCompanhia
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1547
























1548
























quepossaencarregar-sedela.
– Últimos meses. Compõe Constituições de estudantes. Impede
queJayosejanomeadobispo.
– ApartirdesteanodedicamuitotempoaescreverasConstituições.
– 15deMarço.RecusaauniãocomaCongregaçãodeSomasca,
propostapeloP.FranciscodeMedde.JoãodePolanco,énomeadosecretárioeprocuradorgeral.
– 7deMaio.Escreveacélebrecartachamadadaperfeição.
– 20deMaio.ObtémdePauloIIIquenenhumamulherpossa
viveremcomunidadesobaobediênciadaCompanhia.
–11deJunho.ComunicaçãodebensespirituaisdaCartuxa.
–1.°deSetembro.Araoz,primeiroprovincialdaEspanha.
–4deNovembro.BuladeerecçãodaUniversidadedeGandia.
– 13deNovembro.SãoPedroCanísio,instruídoemRomapelo
Santo.
– 20deNovembro.Constituiosprimeiroscoadjutoresespirituais
naÍndia.
– FinaldeJaneiro.Algumaspropostassobreoofíciodeexaminar
osordenadosemRoma.
– 5deMaio.Inácio,doenteatéessedia,saidecasaparavisitaros
cardeaisAlvaresdeToledoeMendozaBobadilla.
– 6deJunho.Termina-seanovaCasaProfessacompostapor40
quartos.
– 14deJulho.Apesardenãoseencontrarbem,Ináciocontinua
aescreverasConstituições.
– 31 de Julho. Aprovação e recomendação dos Exercícios por
PauloIII.
– 8deOutubro.VoltaaRomadesuaviagemaTivoli,ondetinhapermanecidoalgunsdiasparaacertardesavençasentreesta
cidadeeCastelMadama.
– Fimdoano.EscreveasDeclaraçõesaoExame,odocumentosobre
aabdicaçãodosbenseosEstatutosparaoColégiodeBolonha.
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1549






















1550
















1551












– Janeiro.Ináciocontinuadoente.Interrompeacorrespondência
epistolar.
– 16deFevereiro.ComeçaaprepararagrandemissãodosPP.
Jayo,SalmeróneSãoPedroCanísioparaaAlemanha.
– 25deMarço.AudiênciacomPauloIIInoQuirinal.
– 27deJunho.ManifestaaprimeiraideiadefundaroColégio
RomanoeedificarumanovaIgrejaparaaCompanhia.
– 8deSetembro.Assiste,emTivoli,àsoleneinauguraçãodoColégiodaCompanhia.
– 10deOutubro.ConstituiaProvínciadaÍndia,nomeandoprovincialFranciscoXavier.
– 8deDezembro.AngústiaseconómicasdepoisdamortedoprocuradorP.Codacio.
– 25deJaneiro.Porcausadadifícilsituaçãoeconómica,todosse
vêemobrigadosamendigar.
– 21deJulho.BuladonovopontíficeJúlioIIIconfirmandode
modo mais amplo a Companhia e esclarecendo alguns pontos.
– 23deOutubro.OduquedeGandia,quechegacomumséquitode20a25pessoasparaganharojubileu,hospeda-senuma
parte separada da Casa Professa. Colóquios de Santo Inácio
comele.
– Duranteoano.CompõeasAdiçõesaoExameeocuidadoque
hádeteraCompanhiadoprepósitogeral.
– Fimdoano.Ináciogravementeenfermo.
– Começodoano.Reuniãodosprincipaispadresqueexaminam
asConstituiçõesjápreparadasefazemdiversasobservações.
– 1.°a14deJaneiro.Ináciocontinuadoente.
– 30deJaneiro.Renunciaaogeneralatoeesforça-seporpersuadirosseuscompanheirosaqueadmitamaabdicação.Estes,
exceptuando-seoP.Oviedo,nãoaadmitem.
– 4deFevereiro.FranciscodeBorjasaiparaaEspanha.
– 22deFevereiro.Inaugura-seoColégioRomano.
145

AutobiografiadeSantoInáciodeLoiola























1552






















1553
 






– 1.°deMaio.Grandesdificuldadeseconómicas,porseterestendidoorumordequeBorjatinhadeixadomuitodinheiro.
– 1.°deAgosto.PrimeirastentativasparaafundaçãodoColégio
Germânico.
– 1.°deDezembro.Promovem-secolégiosportodaaparte.
– 5deDezembro.CriaaProvínciadaItália,nomeandoprovincial
oP.Broet.
– 19deDezembro.PensaencarregarapromulgaçãodasConstituiçõesaoP.Nadalechama-oaRoma.
– Duranteoano.CompõeasprimeirasregrasdoColégioRomano.
– 1.°deJaneiro.Cria-seaProvínciadeAragão.NomeiaprovincialoP.SimãoRodrigues.
– FinsdeMaio.Impede,depoisdemuitolutar,queBorjaseja
nomeadocardeal.
– 31deAgosto.BuladafundaçãodoColégioGermânico.
– 22deOutubro.BuladeJúlioIIIpelaqual,entreoutrosprivilégios, concede a este Colégio a faculdade de outorgar graus
académicos.
– 28deOutubro.PrimeiroactosolenedoColégioRomano.Começamaensinarartesefilosofia.
– 2a12deNovembro.Vai,comPolanco,aAlvito(provínciade
Frossinone)arestabeleceraconcórdiaentreJoanadeAragão
eseumaridoAscanioColonna.Voltanodiadoze.Navolta
detém-seemCeprano,ondevisitaocardealMendoza.
– Duranteoano.CompõeasConstituições«Dealiviarapobreza
doscolégios»e«DamesadoPrepósito».
– 26deMarço.Escreveacélebre«Cartasobreaobediência».
– 10deAbril.NomeiaoP.NadalcomissáriodeEspanhaePortugaleconfia-lheapromulgaçãodasConstituições.
– 15deAbril.PolancopedeoraçãoporSantoInáciodoente.
–7deJunho.HádoismesesInácioestátãodoente,queseconsiderapróximoàmorte.
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–28deJunho.ChamaXavieraPortugaleaRoma.
– 9deJulho.InstituiaProvínciadoBrasil.Nomeiaprovincialao
P.ManueldaNóbrega.
– 25deJulho.ApedidodePedroCanísioordenamissaseorações
pelaInglaterra,AlemanhaepaísessetentrionaisdaEuropa.
– FinsdeAgosto.ComeçaaditaraoP.GonçalvesdaCâmaraa
Autobiografia.
– 3deOutubro.CompranovascasasjuntodosolardaCasaProfessaparaedificaraigreja.
– 21deOutubro.Decamapelamásaúde.
– 6deNovembro.Precedidosdesolenesactosacadémicosinauguram-senoColégioRomanooscursoscompletosdefilosofia
eteologia.
– 1.°deJaneiro.Promovenovamente,ecomgrandeempenho,a
missãodaEtiópia.
– 16deJaneiro.Deseja,seaCompanhialhopermitir,irpessoalmenteaÁfrica,àantigaAfrodisio,hojeEI-Kef,paracomeçar
pessoalmenteanovamissão.
– 17deJaneiro.FormatrêsprovínciasnaEspanha:Castela,Aragão,Bética.
– 17deJaneiro.DesejateremRoma,durantealgumtempo,o
japonêsBernardo,oprimeirojaponêsvindoaRoma.
– 1.° de Fevereiro. Quer completar as Constituições e de facto
vai-asaperfeiçoandoduranteorestodesuavida.
– 2deFevereiro.DesejafundarumcolégionoPeru.
– 8 de Março. Promulga-se com grande solenidade em Santa
Maria supra Minervam, na presença de 24 cardeais, a bula
PastoralisOffici,pelaqualsefundaaArquiconfrariadoSanto
Sepulcroeconcede-seafundaçãodecolégiosdaCompanhia
emJerusalém,ConstantinoplaeChipre.
– Abril.Inácioadoece.
– 1.°deMaio.Alegra-sedequeCanísioescrevaumcatecismo.
EsperaqueaAlemanhavolteàIgrejaCatólica,comoacontecia
então com a Inglaterra. Alegra-se de que peçam colégios em
147

AutobiografiadeSantoInáciodeLoiola



































1555
 


















TransilvâniaePolónia.
– 13deMaio.Começamaadmitir-seinglesesnoColégioRomano.
– 14 de Junho. Adoece gravemente. A enfermidade prolonga-se
durantetrêsmesesnosquaisapenaspodeatenderosnegócios.
Miguel Angel Buonarroti encarrega-se da construção da nova
igrejadeSantaMariadaEstrada.
– 4deAgosto.LouvaopropósitodoreidosRomanosdefundar
umColégioHúngaroemRoma.
– 1.°deOutubro.Gravíssimasangústiaseconómicas.
– 6deOutubro.Começamostrabalhosdaconstruçãodanova
igreja.Ostrabalhoscontinuamsóaté1555.
– 26deOutubro.AdmitenaCompanhiademodoexcepcional,
ecomobrigaçãodeguardarrigorosíssimosegredo,donaJoana
deÁustria,filhadeCarlosV.
– 11a17deNovembro.Doente,permanecedecama.
– 1.°deDezembro.Procuramesmolas,mendigandoemRoma.
– 30deDezembro.Desejaqueemcadaprovínciaespanholahaja
umnoviciadopróprio.
– Fimdeano.Compra-seumapropriedadenomonteAventino,
próximodastermasdeCaracalla,paradescansodosestudantes.
– 2deJaneiro.Ináciogozadeboasaúde.
– 5deJaneiro.ProjectairaLoretodepoisdaPáscoa.Desisteda
viagememrazãoda«sedevacante».
– 15deJaneiro.Ináciotornaasentir-semal.
– 26deJaneiro.OP.GonçalvesdaCâmaracomeçaaredigiro
seuMemorial.EmRomaháuns150jesuítas.
– 6 de Fevereiro. No consistório, Júlio III determina fundar o
ColégioRomano.PelamortedoPontíficeoprojectoéposto
departe.
– 18deFevereiro. NadalénomeadocomissáriogeraldaItália,
ÁustriaeoutrasregiõesdaEuropacentral.
– 9deMarço.Ináciocontinuaanarraçãodesuavida,aoP.Gon148
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çalvesdaCâmara,quehaviasidointerrompida.
– Junho-Julho.Ináciogozadeboasaúde.
– PrincípiosdeAgosto.ÉcriadaaProvínciadaFrança.
– 1.° de Setembro. Inácio goza de óptima saúde. Por causa da
escassez de alimentos, mais de cem jesuítas saem de Roma e
suprimem-sealgunsalimentosaosqueficamnacidade.
– 22deSetembro.InáciorecomeçaanarraçãodesuavidaaoP.
GonçalvesdaCâmara.
– 3deOutubro.Laínez,comissáriogeralparaaItália.
– 18deOutubro.CâmaraescreveaúltimanotíciadoMemorial.
– 22deOutubro.NavésperadoP.GonçalvesdaCâmarapartir
paraPortugal,Inácioacabadecontar-lheasuavida.
– 23-31 de Outubro. Nomeia assistentes gerais os PP. Madrid,
LaínezePolanco.
– 13deNovembro.ConfirmaBorjaparaumacomissãogeralda
Espanha,PortugaleÍndia.
– Novembro-Dezembro. Muito boa saúde de Inácio até 21 de
Dezembro,diaemquevoltaasentir-semal.
– 11 de Janeiro. Inácio sente-se mal, com contínuas dores de
estômagoefebre,atéaofimdomês.
– 8deFevereiro.Nãopodecelebrarháváriosmeses.Comunga
cadaoitodias.
– 12deFevereiro.AigrejadaCompanhiaficoumuitomelhorada.
– 25 de Fevereiro. Ainda não estão completamente acabadas as
Constituiçõeseregras.
– 25deMaio.DessediaatéàsuamorteandasolícitocomafundaçãodeumaimprensanoColégioRomano.
– 7deJunho.ErigeaProvínciadeGermâniaSuperior.Nomeia
ProvincialPedroCanísio.UnsdiasantesconstituiadeGermâniaInferior,nomeandoProvincialoP.BernardoOlivério.
– 11-22deJunho.Permanecedoente.
– 2 de Julho. Por causa da doença translada-se para a Vila do
Colégio Romano, junto do Aventino. No começo sente-se
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melhor.EncarregaogovernoaosPP.PolancoeMadrid.
– 28deJulho.Piora.VoltaparaaCasaProfessa.
– 29deJulho.PedeaPolancoqueoDr.Torresseencarreguede
suasaúdecomofazcomosoutrosdoentes.
– 30deJulho,àtarde,5.ªfeira.ChamaoP.Polancoeencarrega-o
depediraoPapaabênçãoparaele,porquesesentepróximoda
morte.Polanconãoacreditandonagravidadedadoença,depois
deouviroparecerdomédico,deixaopedidoparaodiaseguinte.ÀnoiteInácioceiacomosPP.PolancoeMadrid.Estesnão
suspeitamdorápidodesenlacequesevaidar.
– 31deJulho,aoamanhecer,6.ªfeira.VêemInácioagonizando.
PolancovaipedirabênçãoaoPapa.Ináciomorreàs5emeia,
empresençadosPP.MadrideFrusio.Àtarde,oinsignecirurgião Realdo Colombo faz a autópsia do cadáver. Tira-se um
modelodoRosto.
– 1.°deAgosto.Àtardeéenterradonacapelamaiordaigrejada
Companhia,napartedoevangelho.
– Instituem-seosprocessosordináriosparaabeatificação.

1605-1606

–Processosapostólicos,remissoriais.

1609

– 3deDezembro.BeatificaçãoporPauloV.

1622

– 12deMarço.SolenecanonizaçãoporGregórioXV.

1922

– 25deJulho.ÉdeclaradoporPioXIcelestepadroeirodosExercícios
Espirituaisedetodasasobrasecasasrelacionadascomeles.
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