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Resumo 

 Para as mulheres e homens do século XVII, o caminho para a santidade era estreito e 

penoso. Embora houvesse grande devoção por aqueles que o seguiam, poucos eram 

capazes de trilhar esta senda de dores. Por isso, não são muitos os que tiveram o 

privilégio de ser reconhecidos como santos em vida. Nesta comunicação, de pesquisa 

ainda em curso, procurar-se-á discutir questões ligadas à religiosidade feminina através, 

principalmente, da análise do processo inquisitorial de Madre Mariana da Purificação 

(1623-1695), freira carmelita do Convento da Esperança de Beja. Por meio deste, temos 

a oportunidade de examinar um texto produzido pela própria freira no qual, por ordem 

do Santo Ofício, relata a sua trajetória rumo à santidade, bem como os colóquios com o 

Menino Jesus, a quem carinhosamente chamava de "meu esposo". Esta carmelita, 

inicialmente acusada de fingimento, mais tarde, gozaria de grande prestígio e seria tida 

por verdadeira santa. Tal caso nos permite observar a complexidade dos modelos de 

santidade pós-tridentinos e a linha tênue que separava um indivíduo considerado santo 

de um embusteiro. 

 

 

 

Para as mulheres e homens do século XVII, o caminho para a santidade era estreito e 

penoso. Embora houvesse grande devoção por aqueles que o seguiam, poucos eram 

capazes de trilhar esta senda de dores. Por isso, não são muitos os que tiveram o 

privilégio de ser reconhecidos como santos em vida, mesmo na acepção mais ampla, de 

indivíduos cujas vidas eram consideradas exemplares por possuírem uma conduta de 

acordo com os ideais de piedade aprovados pela Igreja. Nesta comunicação, de pesquisa 

ainda em curso, procurar-se-á discutir questões ligadas à santidade feminina através da 

análise do processo inquisitorial de Madre Mariana da Purificação (1623-1695), freira 

carmelita do Convento da Esperança de Beja. Por meio deste, temos a possibilidade de 
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examinar um texto produzido pela própria freira no qual, por ordem do Santo Ofício, 

relata a sua trajetória rumo à santidade, bem como os colóquios com o Menino Jesus, a 

quem carinhosamente chamava de "meu esposo".  

 Far-se-á um contraponto deste relato com a vida de Santa Teresa de Jesus, de 

autoria da própria doutora carmelita, escrita em circunstâncias semelhantes. É possível 

encontrarmos correspondências entre a experiência espiritual da reformadora do 

Carmelo e a daquela outra freira, inclusive na repetição das imagens místicas, o que 

pode nos levar a concluir que houve uma apropriação e ressignificação dos fenômenos 

extraordinários apreendidos mediante a leitura. 

 Objetiva-se com esta comunicação analisar as diferentes nuances que 

compunham o complexo fenômeno da santidade, com ênfase no caso das mulheres, as 

quais estiveram submetidas a escrutínios mais rigorosos, bem como tentativas de 

controle por parte das autoridades masculinas, especialmente no pós-Trento. 

 

"A honra da sua geração" 

 Nos começos do século XVII nasceu uma criança de nome Mariana, primogênita 

de dez filhos do ourives Antônio de Azevedo e de Maria da Cruz, ambos cristãos-

velhos. Devido à sua condição familiar, foi enviada desde os cinco anos a uma mestra, a 

qual lhe ensinou a coser, ler e escrever.  

 No relato da sua defesa, a autora traz uma escrita carregada de topoi, isto é, 

lugares-comuns, presentes nas obras de hagiografia, das quais era uma ávida leitora: 

“[...] lendo ou ouvindo ler algum livro de vidas de santos [...] não posso por muito 

espaço [de tempo] lê-lo nem ouvi-lo, porque se é de vidas de santos vou-me atrás 

daquele amor, invejando-lhes grandemente a vida que fizeram por amor de Deus e 

para ganharem sua glória. Desejo grandemente, se mo permitam, imitar a todos 

estes bem aventurados, pois só eles souberam viver no mundo [...]”. 

 A existência de tais lugares-comuns não indica, necessariamente, que os relatos 

desta religiosa sejam fantasiosos. Antes, são um exemplo da apropriação e 

ressignificação das representações de santidade do seu tempo e, portanto, de grande 

valor para compreendermos um pouco do espírito dessa época.  

 Aos nove anos, Mariana teria vivenciado um fato que marcaria a sua vida. 

Estava ela costurando com a sua mãe e irmãs, até que bate à porta uma cigana, "a pedir 

esmola que nos diria a bona dixa", então a mãe mandou, amedrontada, que desse a 
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esmola e logo fechasse a porta, pois não "era amiga daquela gente". A autora nos revela 

o preconceito de uma época, que ainda perdura, pois afirmava ter medo deles por ter 

ouvido dizer que eram gente acostumada ao furto, mas fica intrigada sobre o que lhe 

falou a cigana, pois pergunta à mãe: "aquilo que eles diziam na bona dixa, se era 

verdade, porque quando eu ia à mestra, me dissera uma no caminho, chegando-se a 

mim, que havia de casar com um mancebo muito gentil-homem. [...] Eu tivera muito 

medo dela, [que] apalpando as orelhas, se me tinha tirado os pecados" ao que a mãe 

respondeu não ser verdade, pois faziam isso apenas para ganhar esmolas. Ao falar sobre 

ciganos, a mãe se lembrou de uma situação ocorrida consigo envolvendo um adivinho, 

já falecido neste tempo, o qual "tudo quanto dizia, se via e sucedia” 
1
. Maria da Cruz, 

mãe de Mariana, contou que o tal vidente teria vaticinado que ela haveria de parir onze 

vezes, sendo que a que tinha no colo, a pequena Mariana, "havia de ser a honra de sua 

geração". A isto respondeu: "não seja eu, senhora mãe, a desonra de minha geração, 

[...] quanto à honra, esta [é] muito mal fundada, mas tudo Deus pode fazer se quiser". 

A marca desta revelação teria ficado por toda a vida da futura freira, pois afirmou ter 

ficado essa palavra "impressa no coração e nunca mais falei, nem me pude esquecer, 

pedindo sempre a Deus [que] pusesse em mim os seus olhos de misericórdia e não 

permitise que eu fosse a desonra da minha geração” 
2
. Por mais questionável, do ponto 

de vista da ortodoxia católica, que possam ter sido estes acontecimentos, a partir dali, a 

pequena Mariana deveria ter concluído que era alguém especial e estava destinada a 

grandes feitos. 

 

Senda da Santidade 

 Tendo por volta de quinze ou dezesseis anos, segundo ela, teria experimentado a 

visão do seu "esposo" divino. Estando recolhida em seus aposentos, clamava para que 

seus "desejos que eram muito ansiosos de ser religiosa" fossem aplacados. A 

acreditarmos em suas palavras, teria sentido um abraço apertado no pescoço "como de 

menino", quando ouviu 

 "muito claramente e com muito amor : ora, cala-te, minha filha, [...], não te 

desconsoles, que eu te cumprirei teus desejos porque neles muito
  
me agradas, mas 

não há de ser ainda agora, senão no tempo que eu vir ser mais conveniente para, 

                                                                 
1
 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl.84r-84v; fl.2v-3r. Para facilitar a exposição, a grafia foi 

atualizada, as abreviaturas foram removidas e foi adicionada pontuação, praticamente inexistente nos 

cadernos de Mariana da Purificação. 
2
 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 3r. 
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por ti, obrar grandes coisas e tu tiveres fortaleza para resplandecer na religião, 

alumiando a todos com o exemplo de sua vida. [...]”.
3 

 Em outra ocasião, pouco antes da profissão de seu irmão, o carmelita Fr. 

Francisco de Azevedo, teria tido mais um sinal da sua eleição para uma vida de glórias. 

Estando ela no oratório,  

"sem saber ter oração mais que só com o desejo de amar muito a Deus", 

diz: “vi entrar por uma frestazinha que tinha a casa, uma estrela muito
 
linda, do 

tamanho daquelas maiores que aparecem no céu, muito
 
brilhante e resplandecente 

[…]. Veio e pôs-se sobre a minha cabeça, mais inclinada para a parte do coração 

[...]”. 

 Tal evento, aparentemente trivial, foi significativo para Mariana, pois ela ficou 

"ali presa sem me poder bulir" e afirmou ter recebido "grandes consolações". De 

repente, teria ouvido uma voz que falava ao coração: "filha minha, vês esta estrela como 

brilha e [é] luz neste escuro? Assim tu hás de brilhar e luzir sempre entre todos, aonde 

quer que estiveres e ainda onde houver mais escuridão, hás de alumiar [...] e sempre 

serás estrela entre todos e para todos"
4
. É provável que esta suposta revelação tenha 

sido influenciada pela "profecia" do cigano, pois desde muito cedo cresceu com a 

certeza de que se tornaria alguém especial no futuro e isto, profundamente gravado no 

seu inconsciente, pode ter levado a sua mente a atribuir um significado particular àquela 

luz. Não se pode excluir, ainda, a possibilidade de ter lido algo semelhante numa vita ou 

mesmo criado toda a história. O caso de uma religiosa estudada por Lígia Bellini, 

Custódia Maria do Sacramento, é semelhante ao de Mariana, pois seria reconhecida 

como santa devido a um raio de luz aparecido em sua cela
5
. 

 O que sabemos com certeza é que os acontecimentos sobrenaturais na vida de 

Mariana seriam encarados com desconfiança pelos inquisidores, sendo alguns tidos por 

fingimento ou ilusão demoníaca. Apenas muitos anos depois da sua morte, em 1695, 

seria "reabilitada". "A freira santa de Beja", como ficou conhecida, conforme Pedro 

Tavares, "deveria esperar o distante ano de 1747 para merecer as honras do prelo"
6
. 

Vale relembrar que a própria S. Teresa e diversas outras mulheres santas foram alvo de 

desconfianças semelhantes. No caso de Mariana da Purificação, os doutores disseram 

                                                                 
3
 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl 5v-6r. O original encontra-se grifado. A ordem dos eventos não 

parece ser precisa, pois vai escrevendo na medida em que se lembra deles. 
4
 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 5r -5v. 

5
 Bellini, Lígia. 2006. «“Penas, e glorias, pezar, e prazer”: espiritualidade e vida monástica feminina em 

Portugal no Antigo Regime». Em Ensaios de história religiosa no mundo luso-afro-brasileiro, séculos 

XIV-XXI, eds. Bellini, Souza e Sampaio, Salvador: EDUFBA; Corrupio, p.99. 
6
 Tavares, Pedro. 2005. Beatas, Inquisidores e Teólogos: Reacção Portuguesa a Miguel de Molinos, 

CIUHE, Porto, p.174-175. 
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que "maravilhas" como aquela seriam "todas dirigidas à estimação própria, a fim de ser 

tida por santa [...]”.7 

 

Práticas ascéticas e leituras devotas 

 Se tomarmos como verdadeiras as palavras da Madre Mariana da Purificação, as 

revelações e visões experimentadas resultaram na consciência de seu estado pecaminoso 

e, num esforço de aperfeiçoamento espiritual, buscou imitar a vida dos apóstolos e 

passou a exercitar-se em jejuns e outras formas de penitência, praticando ainda orações 

vocais e mentais
8
. Aqui vale destacar dois aspectos importantes que compunham o 

modelo de santidade seguido por esta devota: as práticas ascéticas e o ideal de imitação 

dos santos. Tanto a santidade aprovada quanto a dita "fingida" estavam fincadas num 

caráter modelar, imitável, o qual passou a ser dominante a partir da Idade Média tardia. 

Com Mariana não seria diferente, pois, como já se afirmou, esforçava-se para imitar os 

santos sobre os quais lia. A vita da sua "mestra" teria sido ainda mais relevante. Através 

dessa leitura, diz, "me afeiçoei a Santa Teresa [...]". 

 Os livros espirituais foram fundamentais na formação de Sor. Mariana, porém 

faltava-lhe um diretor espiritual para encaminhá-la "pelo caminho da perfeição". Esteve 

sob a orientação de vários, dentre os quais o carmelita Fr. Jacinto do Vale, o qual iniciou 

Sóror Mariana na via do ascetismo extremo. Fr. Jacinto, vendo-lhe com "tão grandes 

desejos de fazer penitência", incentivou-lhe a fazê-las. A autora dá indícios de que o 

frade seria um carmelita descalço, pois diz "da mesma ordem que neste tempo, diziam, 

estava muito reformada". Isso explicaria a tendência deste religioso para práticas 

ascéticas mais rigorosas, possivelmente por estar mais habituado à forma de vida 

austera da descalcez carmelitana. Tal orientação reflete-se na boa vontade com que 

proveu os instrumentos necessários para Mariana se exercitar nas penitências pelas 

quais tanto ansiava: “[...]Mandando-lhe eu dinheiro, me mandou fazer cilícios e disciplinas. 

Tão contente fiquei quando os vi na minha mão que não cabia de prazer e logo no mesmo dia 

me aproveitei deles. Achei-os muito
 
ásperos, mas logo se adoçaram, de sorte que achava doçura 

em usar deles”.
9 

                                                                 
7
 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, fl 496r.  

8
 Seguindo a tendência do período, valorizava particularmente a oração mental: "achava eu, que esta era 

o alicerce de tudo, e só por esta se alcançam coisas grandes e o bem de todos os bens". ANTT, TSO-IL, 

proc. 1720, anexo, fl. 6v. 
9
 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 6v-7r; fl. 8r. 
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 A autora relata ainda a maneira pela qual foi se habituando às disciplinas, 

flagelos por meio de um chicote ou vara e aos cilícios. Assim, especifica o seu programa 

de penitências: usaria os cilícios, junto à carne, três dias na semana, além de mais três 

dias de disciplina que "pelo tempo adiante me foi alargando mais, até que veio a ser 

todo o dia". Não satisfeita em usar uma aguda peça de cilício, ansiava por ainda maiores 

penitências. Pediu licença a seu confessor "para perpetuamente fazer um colete de 

cilicio sem já nunca mais o tirar", porém este não o concedeu: "consolou-me com dizer 

que Deus que também se pagava dos bons desejos e que havíamos de fazer as 

penitencias com prudência e consideração". No entanto, o confessor lhe fez um agrado 

ao permitir que dormisse num "enxergãozinho de palha", um tipo de colchão duro e 

desconfortável cheio de palha, o qual a sua irmã, para a sua tristeza, veio a jogar fora 

pouco depois, alegando que "já não prestava". Mais provável é que tenha ficado 

abalada pelo fato de Mariana acordar, no seu dizer, "toda moída" por aquela rotina de 

penitências
10

. Dizia Mariana que "aborrecia a cama porque o tempo que nela dormia, 

achava que era mal empregado", por isso tratava de fazer com que o necessário 

descanso fosse o mínimo e o mais desconfortável possível, para não sucumbir ao 

pecado da preguiça: "[...] usei de uma mortificação inspirada por Deus [...]. Metia 

entre o colchão e o lençol uma pequena [planta] de carqueja para que, picando-me, 

acordasse e não me empregasse no sono, pedindo muito a S. José que me acordasse".
11 

 Já foi mencionada a importância das vidas dos santos e da imitação que se 

faziam delas. A imitação por excelência, no entanto, era a do próprio Cristo. Note-se no 

exemplo a seguir, a maneira pela qual procura reproduzir a coroa de espinhos envergada 

por Jesus, dizendo: 

“compadecida dos tormentos que meu Deus, meu Criador, padeceu por mim, 

desejava o imitar em alguma coisa. Mandei fazer um cilício de ferro com picos 

para dentro para a cabeça, para por em lugar de coroa de espinhos, e para não 

ser descoberta, à noite de sexta-feira dormia com ele. [...] Quando não passava a 

noite com a cabeça apertada com ele, em memória daquela cruel coroa de 

espinhos que puseram, por meus pecados, a meu amado Jesus e, enquanto [eu] o 

tinha, padecia grande dor de cabeça, que muito estimava [...]”.
12

 

 

                                                                 
10

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl 8r-9v; fl.11v; fl.12r-12v. 
11

 Outras penitências ligadas ao sono podem ser encontradas no Agiologio Lusitano. O mais comum era 

empregar uma cortiça ou tábua no lugar do colchão e usar uma pedra ou tronco por cabeceira. Vide o 

exemplo do arrábido Fr. Luis de S. João, cuja "cama era composta de tosca cortiça, com um pau roliço, 

em que descansava a cabeça". Cardoso, Jorge. 1666. Agiologio Lusitano […], Lisboa: Officina de 

Antonio Crasbeeck, t. III, p. 705. 
12

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl.8v; fl.12v. 
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 Da mesma maneira que Santa Teresa, o desejo do martírio era algo 

compartilhado por Mariana da Purificação, a qual "desejava com mui grande ânsia o 

dar a vida por meu Criador, desejando muitas vezes ser homem para [...] ir à terra de 

mouros e acabar a vida nas mãos do meu esposo".
13

 Sua fala também mostra os limites 

da vida devota feminina e a dificuldade que as mulheres enfrentavam para cumprir seus 

desejos piedosos, ao ponto de, como disse Mariana, desejar ser homem. Isto parece 

reforçar a afirmação de Jean-Michell Sallmann de que os teólogos católicos buscavam 

"definir dois tipos de livre arbítrio, um pleno e absoluto para os homens e um limitado e 

mutilado para as mulheres"
14

. 

 Após o Concílio Tridentino, os esforços de disciplinamento, especialmente das 

mulheres, serão aumentados e os conventos terão uma clausura mais estrita e uma 

submissão mais rigorosa à autoridade masculina, visando proteger essas freiras dos 

"males do mundo".
15

 Vale ressaltar que o processo de reforma conventual é anterior a 

Trento, sendo a ordem dos carmelitas descalços uma das principais famílias religiosas 

reformadas do período. Não é de se espantar, portanto, que Madre Teresa de Jesus, 

mesmo sendo mulher afirmasse "[...] me parece que é grandíssimo perigo um mosteiro 

de mulheres com liberdade e mais me parece uma trilha para caminharem para o 

inferno as que quiserem ser ruins, do que remédio para suas fraquezas"
16

. Por mais 

incômoda que possa nos parecer tal afimação, devemos compreender o contexto 

histórico em que a escreveu, bem como reconhecer o papel que a Doutora da Igreja teve 

no empoderamento feminino pela via da mística. O acesso das mulheres a tais práticas, 

evidentemente, gerou desconfiança e acirrou as perseguições masculinas às beatas, as 

místicas e visionárias, sendo a própria S. Teresa, bem como Mariana da Purificação, 

ambas afetadas pelo escrutínio do Santo Ofício17
. O empoderamento alhures 

mencionado pode ser atribuído à própria natureza da mística a partir do século XVI, a 

qual tem um caráter de experiência vivida
18

. Referindo-se às beatas, Pedro Tavares 

mostra como isto era possível:  

                                                                 
13

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl.8v. 
14

 Salmann, Jean Michell. «Esiste una falsa santità maschile?», em Zarri. Finzione e santità..., p.127. 
15 Hsia, Ronald Po-Chia. 1998. The World of Catholic Renewal (1540-1777), Cambridge: Cambridge 

University Press, p.34. 
16

 D'ávila, S. Teresa. Livro da vida, p.74. 
17

 Salmann. «Esiste una falsa santità maschile?», em  Zarri. Finzione e santità..., p. 126. 
18

"La mística ofrece una experiencia inmediata, solamente expressable por comparaciones, figuras e 

imágenes. Quien no lo haya experimentado no lo entenderá. [...]. Los libros de espiritualidad del siglo 

XV, copilados por autoridades, no se parecen a los del siglo XVI, basados en experiencia". Andres, 

Melquiades. 1994. Historia de la mistica de la Edad de Oro em España y America, Madrid: Biblioteca de 

Autores Cristianos, p.35 
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“[...] estas mulheres, com usual displicência social e cultural, referidas como 

‘mulherzinhas’ ou ‘mulheres de cântaro’, apesar de frequentemente se 

reconhecerem ‘idiotas e sem letras’ achavam-se muitas vezes, compreensivelmente, 

capazes de aceder à ‘ciência experimental de Deus’[...]. Marginalizadas em 

relação à cultura escolástica, que tendia a humilhá-las, subvalorizando o seu 

papel na Igreja, no reverso da medalha, as beatas não deixavam de se beneficiar 

de uma outra tradição, que vincava não depender a ‘ciência dos santos’ das letras 

e da suficiência humana, sendo que muitas vezes a omnipotência de Deus escolhia 

manifestar-se nos fracos e nos humildes”.
19

 

 

 Tal autoridade experimental será invocada muitas vezes por Santa Teresa. Num 

trecho em que relata a dificuldade para explicar os fenômenos extraordinários 

vivenciados, dizia "por mais claro que eu queira contar essas coisas de oração, será 

bem obscuro para quem não tiver a experiência". Quando quer afirmar sua autoridade 

espiritual, vale-se da experiência, dizendo "daquilo em que tenho experiência, eu posso 

falar", chegando inclusive a dar conselhos ao seu confessor com base nessa autoridade: 

"e, porque tenho muita experiência disso, direi algo ao senhor como conselho". Por isso 

mesmo, afirma ignorar os termos específicos da teologia mística, reservando-se a falar 

sobre aquilo que vivenciava. As particularidades teológicas, deixa para que os letrados 

expliquem melhor: "como é esta que chamam união e o que é, eu não sei explicar. Na 

teologia mística se explica. Eu não saberei nomear os vocábulos, nem sei entender o 

que é mente, tampouco que diferença tem entre a alma ou espírito. Tudo me parece uma 

coisa só" 
20

. Apesar dessa aparente humildade, em certa altura da sua vita, coloca-se em 

uma posição de superioridade por seu letramento, pois adota uma postura 

condescendente em relação ao religioso Pedro Hernandez, de quem foi confessanda, o 

qual, diz, "era letrado, mas não muito" e aproveita ainda para criticar outros 

confessores enquanto defende o próprio letramento: "comecei a me confessar com ele, 

porque sempre fui amiga das letras, ainda que grande dano me tenham causado 

confessores semiletrados. Porque não os tinha letrados como gostaria". Sór. Mariana 

faz o mesmo, quando receia contar para um certo confessor as experiências 

extraordinárias que teria vivenciado, devido à limitada capacidade daquele para 

compreendê-las, em virtude de seu baixo letramento: "[...] tinha de as comunicar ao 

confessor que tínhamos, porque, como não era letrado, nem de muito espírito, sendo 

que era muito bom religioso. Contudo, tinha eu muita vergonha de lhe comunicar estas 

coisas tão grandes e tão contínuas". 
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 Tavares. Beatas, inquisidores e teólogos..., p.139. 
20

 D'ávila, S. Teresa. Livro da vida, p.103; p.88; p.291; p.160. 
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 Na esteira de sua mestra, Mariana da Purificação obteve conforto espiritual, 

autoridade e destaque dentro e fora do convento a partir dos fenômenos místicos e 

revelações recebidas.  

 

"Viver só com meu esposo" 

 Após uma curta passagem pelo convento dos teatinos, Mariana da Purificação 

acabaria por ingressar no Convento da Esperança de Beja da Ordem do Carmo sob a 

proteção de seu irmão, o também carmelita Fr. Francisco de Azevedo. Sua vivência no 

convento, muito embora representasse a realização do sonho de toda uma vida, não seria 

tão suave como antecipava, pois esteve em meio a uma aparente disputa de poder no 

interior daquela casa monástica. De um lado, a prioresa, referida por Sóror Mariana 

como "muito minha amiga", do outro, a mestra, a qual possivelmente sentia-se 

enciumada do destaque obtido pela prelada e, porventura, o quisesse para si. Isto fica 

mais claro no trecho em que observa: "dizião-me que eu só a fulana queria, não a 

nomeando por Prioresa, e que só a ela amava, e que só a ela obedecia, e o que ela me 

mandava fazia, [...]". Este ambiente desfavorável teria prejudicado seu crescimento 

espiritual, pois afirmava que "não tinha uma hora que, com sossego e liberdade, 

pudesse tratar do que importava ao bem de minha alma e perfeição de minha vida” 
21

. 

Tudo o que queria era viver apenas para seu Esposo. 

 Estando um dia em oração, sentiu "um recolhimento tão grande, com um ímpeto 

de fogo que, parece, me sentia abrasar", no qual chegou a ficar fora de si. Aí 

"representou-se-me meu esposo defronte de mim, aos olhos d'alma, muito glorioso e 

resplandecente, como ressuscitado, com as chagas abertas e pondo a mão no lado". O 

Cristo ressuscitado então lhe dissera "tu te recolhes a este lado com muito cuidado e eu 

te recebo com muito amor e boa vontade" e então "se chegou para mim com o outro 

braço [...] e me pôs o seu lado na minha boca". Conta a freira, ter sido "tão grande o 

regalo que ali tive e a doçura que senti em minha boca tão indigna, e o deleite de meus 

sentidos, que nenhum tino davam, nem podiam dar a coisa [alguma] desta vida, que 

todos estavam empregados em amar aquela formosura". Com este evento sobrenatural, 

o Salvador teria concedido a "liberdade" tão almejada pela carmelita: “[...] minha filha, 

aqui tens este lado para teu sustento, que nunca hei de faltar. Bem sei que sempre desejaste 

viver só de minha divina providência, sem teres outro socorro mais que o meu […]. Aqui me 
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 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 42r; 51r; 22v; 49r. 
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tens que tudo hás de achar em mim e nada te há de faltar. Este lado há de ser o teu sustento 

[...]”.
22

 

 A liberdade obtida por Mariana da Purificação, portanto, tem significado diverso 

do que costumamos associar a este vocábulo, pois, para esta religiosa, tratar-se-ia de não 

ter empecilhos para lançar-se de todo nos braços de seu Divino Esposo, dependendo 

única e exclusivamente dele para seu sustento espiritual, representado aqui pelo sangue 

vertido de suas chagas. Caroline W. Bynum argumenta que imagens relacionadas à 

alimentação, como a apresentada acima, seriam típicas da espiritualidade feminina 

tardomedieval e a piedade ligada à comida e ao corpo de Cristo seriam elementos mais 

prevalentes entre as mulheres do que entre os homens. A autora afirma ainda que o 

jejum tornou-se uma obsessão tão grande para algumas religiosas que historiadores 

contemporâneos enxergaram nelas os primeiros casos documentados de anorexia 

nervosa23, argumentando ainda que a espiritualidade alimentar estava no cerne das 

práticas das mulheres. Além disto, o ascetismo teria um papel fundamental em suas 

vidas, porque, segundo a autora, todas as que analisou “jejuavam visando preparar-se 

para o corpo e sangue de Cristo”. Esta experiência “do enchimento de Cristo” era tão 

marcante que muitas delas, após terem provado do doce maná, tornavam-se incapazes 

de alimentar-se de comidas comuns. O ato de comer a hóstia consagrada seria, portanto, 

alimentar-se do próprio Deus e “transcendia toda a fome”, o que explicaria, do ponto 

de vista espiritual, o fato de algumas passarem longos períodos sem comer outra coisa 

além da hóstia consagrada.24 Madre Mariana confirma este padrão. Após vivenciar a 

inebriante experiência de beber do lado de Cristo, afirmava: "não pude comer coisa 

alguma, nem ao outro dia comi quase nada, nem de então para cá, pude achar sabor 

nem gosto nos comeres". Além desta declaração, uma das visões tidas pela carmelita de 

Beja parece reforçar a tese de Caroline Bynum da associação de tais fenômenos à 

espiritualidade feminina, principalmente se considerarmos o aspecto através do qual o 

Senhor teria escolhido se manifestar a ela, sob a forma de Jesus Menino, bem como a 

associação maternal que a religiosa faz de Sua aparição: 

 “[...] acabando de comungar vem logo meu esposo menino, com os bracinhos 

abertos, que assim se me representa na partícula quando vou para a receber, e 
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 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 50r-50v. 
23

 Bynum, Caroline Walker. 1987. Holy feast and Holy fast : the religious significance of food to 

medieval women. Berkeley : University of California Press, p. 4. A autora, embora não se dedique a este 

período, afirma que é possível que tais práticas tenham se estendido até o período moderno (Ibid., p.6).  
24

 Ibid., p. 117; p.4. 
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assim o vejo eu vir para mim como uma criança que vê a mãe de logo e se vem a 

ela com os bracinhos aberto[s], e lança-lhos ao pescoço, assim o vejo eu vir para 

mim”.
25

 

 

 Tais fenômenos, segundo Bynum, seriam uma forma de identificação destas 

mulheres com o sofrimento do próprio Cristo.
26

 Tal identificação, à qual a autora se 

refere, foi ainda mais evidente no caso de madre Mariana da Purificação, pois, além do 

uso do cilício na cabeça, partilhou das terríveis dores da cruz com o seu Esposo como 

símbolo da sua união mística com Ele. Esta hipótese verifica-se em um “êxtase” 

vivenciado por Mariana da Purificação, a qual diz ter sentido 

“tão grandes dores nos pés e nas mãos, e no coração que parece o senti rasgar 

com uma lança […]. Parece me sentia crucificada com meu querido esposo em 

uma cruz, ficando toda trespassada e fora de mim, padecendo estas dores n'alma e 

no coração e interior […]. Disse-me meu esposo: ‘agora, filha minha, padeceste tu 

igualmente comigo os tormentos de minha paixão, que eu padeci na cruz’”.
27 

 

Autoridade através da mística e ascética 

 Pouco tempo depois da já mencionada aparição, na qual o Cristo teria oferecido 

o Seu lado para a carmelita de Beja, Ele lhe revelaria uma nova forma de vida, a qual a 

religiosa deveria passar a obedecer. O conteúdo desta regra, recebida diretamente dos 

céus, tinha um cariz profundamente ascético. A sua vestimenta passaria a ser um "hábito 

de estamenha, a saia e mantel de pano, as toalhas de lavadeira sem mais outra 

curiosidade, os véus de linho tinto" e suas túnicas seriam de pano grosseiro, seu lugar 

de repouso seria ainda mais desconfortável do que o enxergão de palha em que 

costumava dormir, pois dali em diante, sua cama “será uma cortiça com umas cobertas 

de lã e um só cobertor de pano, e, por cabeceira, uma almofada de palha, em memória 

das palhas em que eu nasci [...]”. 

                                                                 
25

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 50v; fl.66v. Em relação a fenômenos extraordinários ligados à 

eucaristia, há diversas outras ocasiões em que recebe alguma visão ao tomar a partícula. Madre Mariana 

tem a sensação de estar com a hóstia em sua boca quando o confessor está comungando e quando ele vai 

entregar-lhe o corpo de Cristo, vê o padre ladeado por dois anjos a carregar tochas e recebe a 

comunicação do Divino Esposo, o qual diz que podem até privá-la da comunhão, mas não dos favores que 

Ele lhe concede. (fl. 87r). 
26

 Bynum. Holy feast..., p. 119. Dinzelbacher também menciona a relação entre mulieres sanctæ e a 

eucaristia: “L'intensa relazione che queste donne avevano con Cristo sotto la forma dell'ostia consacrata 

poteva manifestarsi sia come presagio buono sia come maligno. L'intensa devozione eucaristica 

dimostrabile in quasi tutte le mulieres sanctæ si contrapone ad un interesse altrettanto intenso delle 

streghe riguardo al santissimo, certamente tesa a strumentalizzarlo con le loro arti demoniache”. 

Dinzelbacher. «Sante o streghe...». em  Zarri. Finzione e santità..., p.82. 
27

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 77v. 
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 Além do silêncio e jejum, que deveria guardar por longo tempo, Mariana só 

poderia se alimentar do lhe desse a comunidade. Com isto, seu Esposo queria ensinar-

lhe a viver em total dependência da Sua provisão, dizendo: "por [...] conveniência 

alguma te deixe sujeita, nem cativa à criatura alguma, porque te quero liberta, livre e 

desembaraçada só para mim, e que só por minha conta quero que corra todo o teu 

ministério e sustento". O que parecia ser o ápice da glória seria o prelúdio de maiores 

provações. Conquanto Mariana desejasse ter esta forma de vida em segredo, seu 

confessor achou por bem comunicá-la à madre prioresa, "por não ser estranhado, nem 

censurado, mostrando fazer singularidades" e anunciá-la às irmãs "por não haver 

algum escândalo, cuidando [que] inventávamos nós novidades". Neste intento, durante 

o ano de 1668, o confessor fez uma pregação, na ausência de Mariana da Purificação, 

que levou as irmãs às lágrimas. Depois disso, Fr. Antônio de Escobar, seu confessor, 

mandou chamá-la diante da comunidade, onde foi recebida com abraços pelas freiras e 

irmãs leigas. Isto não duraria muito, pois, segundo a autora, o inimigo semeou a 

maledicência entre a mestra suas discípulas e estas teriam passado a difamá-la dentro e 

fora do convento. Esta "murmuração" contra ela e seu confessor era algo que, dizia, 

"Deus se ofendia muito". 

 Ao contrário do que ocorria até então, Mariana da Purificação não mais reagiria 

com lamentos ao seu Divino Esposo. As visões empoderadoras que experimentara lhe 

permitiriam reivindicar uma autoridade superior contra suas detratoras. Logo após 

comungar, teria recebido uma visão do Senhor Menino na qual disse estar: “muito 

ofendido da gente daquela casa e de todas as que dão orelhas a suas queixas tão falsas 

e a suas contínuas murmurações [… pois elas] se põem contra mim, porque quem 

contra ti, filha, fala, fala contra mim [...]”.28 

 Através da citação acima, pode-se notar a mudança no discurso, de uma religiosa 

perseguida e sofredora para uma figura dotada de autoridade vinda de Cristo, o qual 

seria o fiador de sua reputação. Outros eventos corroboraram esta condição de destaque, 

nomeadamente o caso do Jubileu da Porciúncula. Segundo conta Mariana da 

Purificação, "me prometeu o Menino Jesus" que ganhariam o jubileu, isto é o perdão 

geral de seus pecados, se todas as que ofenderam a Ele, "mormente no que tocava a mim 

e a vossa paternidade [o diretor espiritual]", confessassem e comungassem "com muita 

dor e arrependimento". Por outro lado, "os que não tivessem muito arrependimento do 
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 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 52v-54v; fl.57v. Grifo meu. 
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que tinham cuidado, falado e murmurado de mim e contra mim, nem se emendassem, 

que não ganhariam o jubileu. Esta mercê me concedeu o Menino Jesus". 

Evidentemente, isto já havia acendido o alerta dos inquisidores para um possível caso 

de fingimento de santidade, porém a gota d'água seria outra alegada mercê recebida do 

Senhor Menino: "[...] nenhuma pessoa que estivesse neste convento e morresse nele se 

perderia, porque eu estava nele. Este favor me fez Nosso Senhor, [...] e permitiu Deus 

que eu o dissesse, [...] para me darem crédito” 
29

. Tais declarações poderiam constituir 

uma violação à ortodoxia católica, por isso os examinadores do Santo Ofício as 

apontaram no parecer emitido. Estas, juntamente com a já mencionada estrela que 

apareceu na parede, segundo eles, “contém presunção” fato “que se confirma com o 

dizer que Deus lhe revelaria que não ganharam o Jubileu da Porciúncula algumas 

religiosas, que murmuravam dela, e de seu confessor, e não criam nas suas coisas”. 

Mais uma vez, teria tido outra visão duma estrela que se encontrava no cume de um 

monte, o qual “significava ela, e ao pé, uns bichos, que significavam os que não criam 

nela”. Como sinalizei há pouco na fala de Mariana da Purificação, os doutores 

entenderiam que, em algumas ocasiões, “mostrou o desejo que tinha de que se desse 

crédito às suas coisas”, além disso, afirmava “que Deus se agradava da publicação de 

seus favores, e de que o seu confessor lhe fizesse perguntas em público, para que todos 

soubessem, e se aproveitassem”. Estes advertiam para o perigo de tais práticas e 

invocam o modelo de santidade vigente para condená-las: “sendo reprovada de todos 

pelo perigo, que se podia seguir de jactância, e vanglória, e os Santos sempre os 

ocultaram” 
30

.  

Imagens teresianas 

 Como já vimos, a santidade no período estudado tinha um caráter modelar e tais 

modelos costumavam ser imitados, portanto não é difícil verificar, por exemplo, 

semelhanças entre experiências místicas de diferentes pessoas. Vejamos a descrição de 

um êxtase:  

“[...] me abrasava o coração todo e as entranhas, e toda eu no fogo de seu divino 

amor e com o ouro fino de seus cabelos que pareciam madeixas de ouro [...]. Vinha 

também com uma setazinha, a modo de besta, muito graciosa. [O] arcozinho era 

de prata, a seta era de ouro, da ponta de fogo, e no cabo por onde lhe pegava, um 

laço de fita encarnada muito rica que não há qual fita nem cor com que se 

compare.[...] Com a mãozinha direita pega na seta fazendo força e me atira com 
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 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl.57r; fl.58r-58v. Grifo meu. 
30

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, fl.496v. 
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ela ao coração, e tanto que ma meteu, caí logo ao pé da estante com o breviário na 

mão e fiquei assentada e inclinada para a banda do coração”.
31

 

 

 Ao ler esta narrativa, imediatamente associamos à famosa escultura O Êxtase de 

S. Teresa (1561) de Bernini, a qual possui uma semelhança desconcertante com o relato 

citado. Porém a mística que descreve a cena acima não é S. Teresa de Jesus, mas Sór. 

Mariana da Purificação. É improvável que tivesse tido acesso à escultura, mas, com toda 

probabilidade, acessou este fenômeno através da leitura da vida da doutora da Igreja, 

que costumava ler bastante. Vejamos a semelhança:  

“[…] via um anjo junto de mim ao lado esquerdo em forma corporal, o que não 

costumo ver, a não ser por maravilha. […] Esta visão quis o senhor que eu visse 

assim: não era grande, mas pequeno, muito bonito, o rosto tão aceso que parecia 

dos anjos muito elevados que parecem que se abrasam inteiros. Devem ser os que 

chamam de querubins […]. Via em suas mãos um dardo de ouro muito grande e no 

final da ponta me parecia haver um pouco de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas 

vezes em meu coração e chegava às entranhas. Ao tirá-lo me parecia que as levava 

consigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus”. 
32

 

 

 Após compararmos ambos os casos, verificamos que a apropriação da imagem 

teresiana é evidente, porém nota-se a ressignificação do fenômeno por parte de Sór. 

Mariana, pois o querubim descrito por S. Teresa torna-se o Senhor Menino e o dardo 

passa a ser um arco ou uma besta. Os elementos centrais, como vimos, se mantêm. 

 Esta não será a única inspiração que tirará da obra de S. Teresa de Jesus. A 

reformadora do Carmelo, na sua vida, relata uma dádiva recebida em que  

“uma vez, tendo eu a cruz na mão, pois a trazia num rosário, tomou-a de mim com 

a sua e, quando tornou a me dá-la, era de quatro pedras grandes, muito mais 

preciosas que diamantes, sem comparação. Porque quase não há comparação, 

com o que se vê sobrenaturalmente. Diamante parece uma cópia falsificada e 

imperfeita das pedras preciosas que se veem lá. Tinha as cinco chagas de muito 

linda feitura. Disse-me que assim a veria dali em diante, e assim acontecia de que 

eu não via a madeira de que era, mas essas pedras. Porém não as via ninguém, só 

eu”.
33

 

 

 Mariana da Purificação, por sua vez, teria recebido uma graça de seu Divino 

Esposo, o qual tomou uma “cruz que trazia presa na ombreira do colete” e disse: 

“minha filha Mariana, eis aqui a tua cruz com o teu nome escrito de uma parte e da 
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 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl. 61r, 66r. 
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 D'Ávila, S. Teresa. Livro da vida, p.267-268. 
33

 Ibid., p.264. 
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outra e o meu nome escrito […] assim, em sinal de prenda, traze-a contigo”. Nesta cruz 

também havia uma estrela e, no meio dela, um diamante “que ficava servido de cravo 

para se não desencaixar e, à roda da estrela, estão quatro letras escritas de ouro que 

dizem 'Iezu'”. O significado desta estrela cravada com um prego de diamante, teria 

respondido o Senhor Menino, “significa a ti, que sempre serás estrela em todo o tempo, 

contra todos luzirás como diamantes e assim como esta estrela está fixa e firme com 

este diamante, assim tu, filha minha, estarás sempre firme”
34

. Cabe aqui ressaltar a 

interpretação dada ao aparecimento da estrela cravada ao diamante, como vimos, não 

está presente na vita de S. Teresa, denotando, mais uma vez, a apropriação e 

ressignificação das leituras hagiográficas. Tais elementos são, de maneira lúcida, 

destacados pelos inquisidores, pois afirmam: 

“pareceu que das respostas da delata se não colhia razão concludente que lida a 

censura que os qualificadores dão aos seus êxtases, visão e revelação, de que não 

podiam ser de Deus, e mais parece serem tiradas dos livros espirituais, de que 

sentia em si, e era obrigada ao menos a duvidar de todas as coisas quando mostra 

que não podiam proceder de Deus”.
35 

 

“De sua natureza são levianas” 

 Após as análises dos autos processuais no tribunal de Évora, o inquisidor João 

da Costa Pimenta concluiu que “não resulta culpa para a delata de haver de ser presa 

ou processada”, pois não havia certeza se eram de Deus as visões e revelações que 

Mariana da Purificação afirmava receber, acrescentando que “o mais, que se pode 

alcançar, e averiguar, é serem muitas das ditas revelações, e visões, ilusão do 

Demônio” e, portanto, “sem culpa da mesma”. Segundo este mesmo inquisidor, o 

regimento da Inquisição determina que se deva proceder apenas contra casos de 

santidade fingida, “o que contra a delata se não deve considerar”. 

 Os doutores do tribunal eborense nos relatam o critério utilizado para “conhecer 

o bom, ou mau espírito, se é de Deus, ou do demônio, ou do próprio e fingido”, qual 

seja: verificar se o indivíduo é “dotados das virtudes”, “uma das mais forçosas 

conjecturas, para se presumir  bem de suas coisas, e muito mais para se não presumir, 

que são fingimentos próprios”. Isso depunha em favor de Mariana da Purificação, pois 

as freiras interrogadas relatam ser ela 
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 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, anexo, fl.79r-79v.  
35

 ANTT, TSO-IL, proc. 1720, fl.495r. Em outro trecho, os doutores dizem ainda que as declarações que 
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“muito humilde, muito verdadeira, abstinente, obediente, e tem todas as virtudes, e 

que nunca se soube o contrário, e continuou nesta boa reputação desde o primeiro 

tempo, que foi para o dito Convento, e há informação que quando veio de Lisboa, 

na mesma cidade tinha já a mesma opinião de virtude. Nem, outrossim, na delata 

se acham outros argumentos, que os mesmos doutores apontam para a presunção 

da ficção, como é usar de grandes cautelas, e simulação, para se mostrar muito 

santa, falando por modos desusados, e afetando humildade. E da delata testificam 

as religiosas ser muito verdadeira, sem invenção, nem hipocrisia, nem presume que 

ela deseja ser tida por santa[...]”. 

 

 Apesar destas declarações, para o inquisidor João Pimenta nos “êxtases, 

aparições, visões, e revelações, se acham muitas dificuldades para se terem por 

procedidos de Deus, e de bom espírito”, por isso ordena-se a Mariana da Purificação 

que se cale: 

“e lhe seja ordenado, que ela não publique as visões, e revelações e mais coisas, 

nem as manifeste, mais que a seus confessores, prelados, e padres espirituais, nem 

consinta que eles as publiquem; nem dê coisa alguma para doentes, como contas, 

medalhas, cruzes, resitos [sic], azeite, unguento, e outras coisas; E se faça também 

advertência à Prelada [que] não o consinta, nem que se lhe façam perguntas 

estando com alguma suspensão; nem lhe dê licença para fazer abstinências 

desusadas […]”. 

 

 O parecer dos inquisidores Pedro de Magalhães, Bento de Beja e dos deputados 

Bartholomeu Ferreira e Estêvão Feyos, por sua vez, é de que havia a possibilidade de 

haver fingimento nos relatos da carmelita de Beja, porém “as ditas aparências de 

fingimento não eram bastantes para se proceder contra a delata”. Eles recomendavam 

que fossem feitas mais diligências para determinar com certeza se os atos da religiosa 

eram embustes e não fruto da ilusão demoníaca, “por ser o fundamento da jurisdição do 

Santo Ofício”. Mesmo considerando as provas inconclusivas, por ser mulher, estaria 

sempre sob suspeita, pois diziam àqueles doutores que “a experiência tem mostrado, 

principalmente sendo mulheres, que de sua natureza são levianas, e amigas de boa 

opinião, e assim não excluía a presunção de fingimento em algumas de suas coisas". 

Apelam ainda para o exemplo de Santa Teresa, a qual foi submetida a um rigoroso 

escrutínio do Santo Ofício e teve de provar que suas visões não procediam de 

fingimento, até sua absolvição e posterior canonização.  

 O  processo de Mariana da Purificação foi encaminhado ao tribunal de Lisboa e, 

em 1672, emite-se um decreto em que se aconselha a verificar os fatos mencionados nos 
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autos e a fazer mais diligências para determinar uma possível culpa
36

, o que acabará por 

encerrar o processo. Apesar de toda a desconfiança, esta religiosa acabou por ter seu 

espírito aprovado posteriormente, chegando a alcançar a tão almejada fama de 

santidade
37

. Mesmo durante o processo, isto já era perceptível "pela grande publicidade 

que há nas suas coisas em todo o Reino"
38

. Sua fama chegaria ao ponto do rei D. Pedro 

II se valer das suas orações, tornando-se o que Zarri chama de "beata do príncipe"
39

. 

Mariana da Purificação atuou na corte, onde vaticinou o segundo casamento do monarca 

e o nascimento do futuro D. João V. Morreu em 1695, com 72 anos de idade, sendo 32 

de hábito, considerada pelos contemporâneos como "a freira santa de Beja"
40

. Ao que 

parece, o cigano teria acertado na sua previsão. O reconhecimento oficial desta 

religiosa, como já foi dito alhures, demoraria um pouco mais, pois levaria quase 50 anos 

para que tivesse sua vida publicada sob o título de Fragmentos da prodigiosa vida da 

muito favorecida e amada Esposa de Jesu Christo, a Veneravel Marianna da 

Purificaçam pela pena de Fr. Caetano do Vencimento
41

.  

 Segundo Adriano Prosperi, "a história da santidade e da bruxaria são, antes, 

histórias do poder masculino exercido prevalentemente sobre as mulheres" e o principal 

destes poderes era o poder da escrita, sobre cujo controle, em parte, as duas carmelitas 

conseguiram escapar por serem letradas e, portanto, não dependerem dos confessores 

para "traduzir" suas experiências religiosas. Porém, ambas estavam aquém do "poder 

sobre a vida e sobre a liberdade das mulheres", exercido pelas autoridades eclesiásticas 

masculinas
42

. Execradas e sujeitas à desconfiança em parte da vida e depois louvadas 

como santas, assim foram as trajetórias de S. Teresa de Jesus e da "freira santa de Beja", 

bem como de muitas outras freiras e "beatas" da época. Sobre elas reacaía a mesma 

culpa: a de serem mulheres cuja autoridade emanava diretamente dos céus, num mundo 

em que o poder era exercido pelos homens.  
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