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É PROCLAMADA DOUTORA DA IGREJA 

PP PAULO VI 

Para perpétua memória 

  

A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se algumas vezes de uma maneira 

mais intensa aos discípulos prediletos de Cristo, aos quais se dá conforme o seu arcano 

propósito e liberalidade singular, para que entendam qual é a “largura, comprimento, 

altura e profundidade: e que conheçam também a sublime caridade da 

ciência de Cristo” (Ef. 3, 18). Pois “o Espírito Santo não só santifica e dirige o povo de 

Deus pelos sacramentos e pelos ministérios, e os enriquece com as virtudes, mas 

distribuindo-os a cada um como quer (1 Cor. 12, 11), reparte entre os fiéis todo o género 

de graças, até especiais, com as quais os dispõe e prepara para realizar uma variedade 

de obras e de ofícios proveitosos para a renovação e uma mais ampla edificação da 

Igreja ” (Con. Vat.  II,  Lum.  G.  12). 

Teresa de Jesus foi enriquecida profusamente com esta abundância de carismas divinos, 

esclarecida e nobre virgem, reformadora da Ordem da Bem aventurada Virgem Maria 

do Monte Carmelo, que, simples nos seus costumes e não familiarizada com letras 

humanas, sobressaiu de tal maneira nas suas palavras e escritos, que se lhe podem 

atribuir aquelas palavras: “No meio da igreja abriu a sua boca” (Ecl.  15, 5), e 

merecidamente foi declarada santa por homens santos, mais ainda, escolhida como guia 

segura e mestra pelos doutores das disciplinas sagradas; e, embora estivesse envolvida 

em muitos assuntos relativos ao seu cargo, sempre foi contemplada buscando 

continuamente o melhor, isto é, a pátria celestial; frequentemente doente, cheia de 

coragem, ela comprometeu-se a realizar empreendimentos difíceis para a glória de Deus 

e utilidade da Igreja de Cristo. 

Portanto, sendo esta serva de Deus em todos os tempos celebrada quer seja pelos insignes feitos 

da sua vida, quer seja pelas excelentes virtudes do seu espírito, e ainda pela nitidez da sua 
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inteligência, julgamos tudo isso como razão suficiente para que, assim como o Nosso 

predecessor Gregório XV decretou as honras de santidade, para que todos os fiéis de Cristo 

entendessem quão abundantemente derramou Deus na sua serva, o Espírito Santo (cf.  Litt. 

Decre. Omnipotens sermo), assim Nós, principalmente pelo seu conhecimento e ensinamento 

das coisas divinas, não hesitamos em declará-la Doutora da Igreja, a primeira das mulheres. 

Esperamos e confiamos que sucederá assim, que Teresa de Jesus, declarada mestra da vida 

cristã por solene decreto, induza veementemente os homens de nosso tempo a cultivar 

principalmente tudo aquilo que conduz a promover a piedade da alma em direção à 

contemplação e à realização das coisas celestiais. 

Teresa nasceu em Ávila, terra de Espanha, no dia 28 de março de 1515. Em criança já 

havia predito o que mais tarde haveria de ser, quando no jardim de sua casa se esforçava 

por levar uma vida recolhida, com a determinação de levar a cabo o que com 

frequência lia dos mártires da Igreja primitiva. Tendo falecido prematuramente a sua 

mãe, escolheu a Mãe de Deus como auxílio e refúgio.  E, de facto, foi-lhe muito 

eficaz, pois desde o início da sua adolescência desejou consagrar-se inteiramente a 

Deus, e aos vinte anos entrou num convento feminino carmelita. Ainda que tratasse de 

cultivar as virtudes com manifestações inegáveis, começou, no entanto, a abrandar um 

pouco o seu primeiro fervor e a desviar-se do seu propósito.  Felizmente para ela, com 

a ajuda de Pedro de Alcântara, Luís Beltrán, Francisco de Borja, João de Ávila e outros 

santos homens, foi veementemente atraída  para a consideração dos bens celestiais e a 

realizar sempre as obras mais perfeitas e agradáveis a Deus. Essa máxima cultivou-a e 

aperfeiçoou-a com esforçado ânimo, como nos consta pelos seus confessores e todos 

aqueles que estiveram a ela ligados no seu género de vida e nas suas empresas. 

No entanto, parecia estar chamada a dirigir empresas extraordinárias, para as quais 

gozava de engenho e de uma certa inclinação da vontade. Sentia-se empurrada por um 

constante e firme pensamento de fundar  um  convento  da sua Ordem que fosse regido 

por um género de vida mais alto que aquele que normalmente se levava; o qual realizou, 

com a aprovação da Sé Apostólica, aconselhada por homens santos, com a idade de 

quarenta e sete anos. Superou, com intrépido valor, todas as dificuldades que por todos 

os lados surgiam, e com tanta constância se entregou a esta empresa, que em breve 

espaço de tempo pôde fundar muitos outros conventos em províncias de Espanha. 

Além disso, para atender melhor aos mosteiros reformados de freiras e para cooperar 

no incremento da Igreja com obras apostólicas, pensou em conduzir, também a uma 

mais alta disciplina de vida, homens religiosos agregados à sua Ordem, e de facto, 

conseguiu o seu propósito, especialmente com a ajuda e cooperação de 

São João da Cruz. 

Deste modo instituída e aumentada a reforma, dedicou-se a formar num  alto género 

de vida aquelas mulheres, cada dia mais numerosas, que se lhe tinham agregado; isto é, 

para que vivessem recolhidas e a sós com Deus e Lhe elevassem continuas orações pela 
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Igreja, mortificassem o seu corpo com frequentes e voluntárias  mortificações, e 

estivessem unidas por cálida afabilidade e caridade, obedecendo  ao principal  mandato 

de Cristo. Ela servia de estímulo e exemplo no exercício de todas as virtudes. Precedia 

na prudência e na simplicidade evangélica, humildade de ânimo, obediência para com 

os seus superiores mesmo nas coisas árduas de cumprir, desprezo por si própria e um 

singular desejo de ser útil a todas, pois tratando-se de ajudar a outros não 

vacilava em oferecer tudo quanto tinha. Além disso praticava uma vida austera e 

mortificada, foi paciente nas adversidades, muito agradecida a Deus nos êxitos.  Brilhava 

pela sua inflamada piedade para com Deus, por cujo amor quase desfaleceu. Cada vez 

mais favorecida por Deus com graças inumeráveis, ela aderia inteiramente aos 

conselhos da Igreja, tendo como maior valor a obediência fiel e humilde aos ministros 

de Deus, que nas visões, revelações e êxtases. Devido ao trato assíduo com Deus, 

segundo contam, via-se resplandecer no seu rostro algo luminoso que causava a todos 

suma admiração e gozo. 

A isto há que acrescentar, que Teresa cultivou as virtudes chamadas humanas, como são 

o esforço intenso para dizer a verdade, guardar fidelidade, cumprir o prometido, 

impregnar as suas conversações familiares de alegria e humanidade. Distinguia-se em 

tudo o que fazia ou padecia pela sua grandeza de ânimo, unida à afabilidade e a uma 

justa estima e reverência para com cada pessoa.  Nem há que esquecer que ela, entre 

todos os afazeres e constantes trabalhos, encontrasse tempo e forças para escrever 

obras brilhantes, que por si requereriam a vida inteira de um homem muito laborioso, 

e que ela o fez dissertando subtil e agudamente sobre questões altíssimas de Deus e 

de coisas divinas. 

Por tanto tempo e tão intensamente trabalhou, que por fim sofreu uma curta e mortal 

doença na cidade de Alba, que a obrigou a desistir de outras empresas que 

tinha começado.  Declarando-se uma e outra vez filha amantíssima da Igreja de Cristo, 

esta grande mãe expirou piedosamente no dia 4 do mês de outubro de 1582. 

Enquanto vivia foi louvada por todas partes pelas suas singulares virtudes, depois de 

morta sobressaiu e foi venerada de maneira mais brilhante. Com todo merecimento, 

pois, o Papa Paulo V concedeu-lhe as honras dos beatos, e Gregório XV, as dos santos, 

propondo-a como exemplo de vida cristã e religiosa, para o qual todos havemos de 

dirigir o olhar. Pois se somos atraídos pela santidade desta serva de Deus para imitá-la, 

da mesma forma nos sentimos movidos à maior admiração pela excelência da sua 

doutrina. Se bem que várias vezes ela testemunha a sua imperícia em entender e 

ensinar, no entanto, a realidade é que soube captar, ensinar e escrever coisas sublimes 

com a ajuda de Deus, consciente de que Cristo era a única fonte e o livro vivo da sua 

sabedoria. Referente a isto, há que considerar como maravilhoso que Santa Teresa 

penetrasse com tanta profundidade e tanta destreza no mistério de Cristo e no 



4 
 

conhecimento da alma humana, que a sua doutrina demostra a inquestionável presença 

e a força de um singular carisma do Espírito.  De facto, dentro desta doutrina sobressai 

um sentimento altíssimo das coisas, a compreensão íntima do mistério do Deus vivo, de 

Cristo Salvador e da Igreja, uma palpitante experiência da graça que eleva e dilata a 

natureza adornada de tantos dons. De aqui, a suma eficácia e a autoridade perene da 

sua doutrina, que inclusivamente se estende mais além dos confins da Igreja católica e 

chega até aos não crentes. 

O seu magistério não só teve importância com respeito à vida dos fiéis, mas também, e 

por certo eficientemente, para aquela parte do conhecimento teológico, tão seleta 

e de grande valor, que hoje se chama teologia espiritual. Os escritos de Teresa são, pois 

uma fonte fecunda de múltiplas experiências, de testemunho, de penetração espiritual, 

onde autores da dita teologia têm bebido em abundância. Os mesmos escritos, ainda 

que por diversos motivos e circunstâncias redigidos e carentes de um plano de antemão 

estabelecido, formam, contudo, um corpo coerente e sólido de doutrina espiritual. 

Assim, no livro que se intitula “Livro da Vida” conta-nos todas aquelas coisas que Deus 

misericordioso fez nela, explica o seu sentido e apresenta-as à vista dos leitores como 

uma admirável e certa espécie de “história de salvação”. No volume que tem por título 

“Caminho de Perfeição” descreve com fina arte de educadora os fundamentos 

ascéticos da vida teologal, quer dizer, as virtudes fundamentais, a necessidade e graus 

de oração, incluindo a contemplativa.  Depois, no livro chamado “Castelo Interior”, 

explora o perfeito desenvolvimento da vida divina no homem, o qual pode ser 

participante do mistério da Trindade e de Cristo até aos graus mais elevados 

da experiência mística. Na obra vulgarmente chamada “Livro das Fundações” descreve 

as suas empresas apostólicas, assim como os trabalhos que pela reforma da sua Ordem 

e pela Igreja de Cristo teve que suportar. Além disso estão as suas Cartas, cheias de 

humanismo, que mostram a adaptabilidade da sua alma e inteligência, posto que se vê 

obrigada a viver intensamente a sua vida contemplativa e ao mesmo tempo a participar 

nas vicissitudes religiosas e humanas dos homens do seu tempo.  Por fim, nos 

comentários chamados “Relações” destaca-se a sua fé e esforço por submeter 

inteiramente à autoridade da Igreja as suas graças sobrenaturais. Cristo  é o  centro  de 

toda a doutrina espiritual  de Teresa, Ele que nos  revela e  une  ao Pai,  ao 

mesmo  tempo  que nos  associa a Si mesmo;  os seus principais  pontos  de doutrina são 

a oração  cristã  como vida  de amor, e a Igreja,  pela qual se realiza o reino  de Deus 

entre nós. A nossa  união  com Cristo verifica-se, no banquete  da palavra de Deus, por 

meio da meditação constante do Evangelho, e no banquete do seu Corpo e do seu 

Sangue, por medio do ágape sacrificial da Eucaristia; em ambos banquetes  a 

Humanidade  de Cristo  Jesus  assume interiormente o homem que a Ele se entrega 

inteiramente como mistério da sua morte, ressurreição e vida gloriosa diante do Pai. Por 

esta causa, a sacratíssima Humanidade de Cristo encerra todo o nosso bem e salvação. 

Santa Teresa expressa esta doutrina no livro da sua Vida com estas palavras: “Para 
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contentar a Deus e para Ele nos fazer grandes mercês, quer que seja por mãos desta 

Humanidade Sacratíssima, na qual sua Majestade disse que Se deleita” (22, 6).  Somente 

alcança o homem a suma perfeição quando pode dizer: “A minha vida é Cristo” (cf.  VII 

Moradas 2, 5). 

A vida de oração ensinada por Teresa no livro da sua Vida pode considerar-se como vida 

de amor, em quanto a oração constitui essa necessidade de amizade mediante a qual 

todos os dias falamos a sós com Deus, de quem sabemos ser amados.  Deus convida o 

homem e não deixa de solicitá-lo para que abrace a sua amizade e cada dia possua uma 

comunhão mais estreita com Ele. Por meio da graça, o homem esforça-se por ser 

considerado digno e responder a tal amizade com o Pai, por Cristo e no Espírito Santo. 

Para que a grandeza da oração e da contemplação não alienem o homem dos problemas 

que se referem a Deus e à Igreja, força-o a unir-se a esta com maior consórcio e ardor. 

Isto demonstra-se tanto pela vida como pelas obras que Teresa realizou, cheia de 

contemplação, em serviço da Igreja, como pela sua própria declaração, que fixou como 

fundamento da sua doutrina e que, com sincera verdade e alegria do seu coração, 

reiterou, morrendo, com estas palavras: “Dou-Te graças, Senhor, porque por fim morro 

filha da Igreja”. 

Sendo tudo isto certo, já no dia 15 do mês de outubro do ano 1967, manifestámos 

publicamente o Nosso propósito de colocar no catálogo dos Doutores da Igreja a Santa 

Teresa de Jesus. Esta declaração funda-se não somente No nosso trato com a doutrina 

desta santa mulher, como também na grande estima que os Nossos predecessores no 

Pontificado Romano manifestaram uma e outra vez acerca da excelência da sua 

doutrina, e com tais palavras, que certamente parecem preceder esta Nossa solene 

proclamação. Entre eles encontra-se Gregório XV, que na canonização deu este 

testemunho da doutrina de Teresa: “O omnipotente (…)  de tal maneira lhe encheu o 

espírito de inteligência que (…) a regou de caudais de celestial sabedoria”. De grande 

valor é a comparação que fez Bento XIII na canonização de São João da Cruz, cotejando 

este Santo com Teresa: “em explicar por escrito os arcanos da mística teologia foi 

instruído de uma maneira igual a como o foi Teresa”. Pelo dito se compara um doutor 

com outro doutor. Claríssima é, também, a declaração de São Pio X: “Tão grande e tão 

útil foi esta mulher para a formação espiritual dos cristãos, que parece não ficar atrás 

dos grandes Padres da Igreja e doutores que enumerámos (isto é, Gregório Magno, João 

Crisóstomo, Anselmo de Aosta).” O mesmo Sumo Pontífice não duvidou em afirmar na 

Carta Apostólica Ex quo Nostrae do dia 7 de março de 1914: “Com justiça se habituou a 

Igreja a tributar-lhe honras que são próprias de doutores”.  Da mesma forma, Bento XV, 

falando aos Cardeais no dia 24 de dezembro de 1921, disse que Teresa uniu à coroa da 

santidade a guirnalda da sua doutrina. Pio XI, na Constituição Apostólica Summorum 

Pontificum do dia 25 de julho de 1922, chamou-a “mãe sapientíssima” e “mestra 

sublime de contemplação”.  Pio XII, no sermão do dia 23 de novembro de 1951 afirmou 
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que por obra de Santa Teresa (…), o Espírito Santo entregou a toda a Igreja um tesouro 

de doutrina espiritual. Por fim, João XXIII, Nosso próximo predecessor, a chamou 

singular lâmpada da Igreja, na Carta Apostólica dada no dia 16 de julho de 1962. 

Vemos que os santos varões que, por conselho do Deus providente, se relacionaram 

com a vida de Teresa jamais separaram a estima pela sua santidade da estima pelo seu 

ensinamento, divinamente infuso. Foram homens de grande prestígio, como Pedro de 

Alcântara, Francisco de Borja, João da Cruz, João de Ribera, João de Ávila. Todos a 

tiveram por mestra da contemplação, ilustrada por Deus, mais concretamente 

diremos, mestra dos mestres de espírito. Mais tarde, houve santos doutores da Igreja 

que, com semelhante estima, a veneraram, como Francisco de Sales e Afonso de Ligório, 

e outros santos, como António Maria Claret, Carlos de Setia, Vicente Pallotti. Nunca na 

Igreja se apagou a opinião de poder ter a Teresa como Doutora. É suficiente propor o 

pensamento dos salmanticenses. Estes, ao suscitar-se esta questão, no ano de 1657 

abertamente escreveram: “Tem também a auréola de doutora (…)  nossa Madre Santa 

Teresa, cuja doutrina (…) a Igreja recebe e aprova como emanada do céu”. 

Portanto, querendo Nós veementemente que a santidade e a doutrina de tão grande 

mulher beneficiem melhor a todos, Nos pareceu que se lhe podia conferir o título e a 

veneração de doutora da Igreja, que até ao presente unicamente aos homens santos 

foram outorgados.  Contudo, para que quanto antes se discutisse esta questão, a 

encomendámos à Sagrada Congregação de Ritos. A qual, tendo-se servido do trabalho 

e pareceres de homens peritos, na reunião ordinária do dia 20 de dezembro do ano 

de 1967, propôs à discussão se o título e a veneração de doutor da Igreja poderia 

conferir-se, além de a homens, àquelas mulheres que, conforme as normas e decretos 

de Bento XIV, Pontífice Máximo reunissem a santidade e uma excelente doutrina para o 

bem comum dos fiéis. A sentença de todos os que tinham assistido, Padres cardeais e 

Prelados da cúria, afirmando que podia conferir-se, Nós a damos por válida e a 

confirmamos, no dia 21 de março do ano 1968. Como o Nosso  querido filho 

Miguel  Ángel  de  San  José,  Prepósito  Geral da Ordem dos Carmelitas Descalços, 

declarando os seus votos e os  da sua Ordem, Nos pedisse veementemente que 

declarássemos Teresa  de  Jesus  Doutora da  Igreja, e isto mesmo o suplicassem 

numerosos Cardeais da S. R. I., Arcebispos, Bispos, Superiores de Ordens  religiosas, 

Congregações  e Institutos  Seculares e outros homens doutíssimos  das Universidades 

de estudo e de Institutos  de categoria  ilustre, então enviámos todas  estas preces e 

votos à Sagrada Congregação de Ritos para que fossem consideradas, a qual preparou 

uma peculiar Positio, como se  diz,  que  tratasse  com  toda a exatidão e cuidado todo o 

assunto. Tudo foi revisto com suma diligência pelos Cardeais da S. R. I. que estão à 

frente  da  Sagrada Congregação para  as Causas  dos  Santos,  reunida  entretanto, e 

que  manifestaram o seu parecer na  reunião  ordinária  da  mesma Congregação, 

celebrada nas aulas do  Vaticano no dia 15 de julho  de 1969, depois  de haver escutado 
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a relação  do Nosso Venerável Irmão  Arcadio  Larraona Cardeal da S. R. I., Ponente desta 

causa, e os pareceres dos  Prelados  da Cúria: todos afirmaram unanimemente que 

Santa Teresa de Jesus era totalmente digna de ser adscrita ao catálogo dos doutores da 

Igreja. Por fim, bem informado de todas estas coisas, no dia 21 de julho do ano passado, 

consideradas todas as coisas atentamente, aprovámos a conclusão da mesma Sagrada 

Congregação e a confirmámos, estabelecendo que isto se levasse a cabo com 

rito solene. 

O qual, com a ajuda de Deus e o aplauso da Igreja inteira, hoje se realizou. Na Basílica 

de São Pedro, com a afluência de pessoas de todas partes e principalmente de grupos 

de fiéis de Espanha, com a  assistência  de  Cardeais da S. R. I. e Prelados da Cúria 

Romana como de toda a Igreja Católica, confirmando todas as atas e acedendo às 

postulações dos membros da Ordem dos Carmelitas Descalços e cumprindo de muito 

bom grado os votos de todos os demais peticionários, dentro do Santo Sacrifício 

pronunciámos  estas palavras: 

COM CIÊNCIA CERTA E MADURA DELIBERAÇÃO, E COM A PLENITUDE DA POTESTADE 

APOSTÓLICA, DECLARAMOS A SANTA TERESA DE JESUS, VIRGEM DE ÁVILA, DOUTORA 

DA IGREJA UNIVERSAL. 

Ditas estas palavras, e dando graças a Deus em união com todos os assistentes, 

pronunciámos um discurso acerca da santidade e da doutrina desta Doutora da Igreja, 

e seguidamente, no altar principal do templo oferecemos o celestial Sacrifício. 

Acerca desta matéria decretamos que estas Nossas Cartas se cumpram religiosamente 

e que tenham  pleno efeito no presente  e  para o  futuro; e,  conforme  a isto, se julgue  

e decrete devidamente, ficando sem efeito e valor qualquer ato que em contra disto 

tentar, consciente ou  por  ignorância, qualquer  pessoa  ou autoridade. 

Dado em Roma, em São Pedro, sob o anel do Pescador, no dia vinte e sete do mês de 

setembro do ano do Senhor mil novecentos setenta, oitavo do Nosso Pontificado. 

PAULO PP.  VI 

Encontramos o original em: 
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