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Resumo 
 
Publicados pela primeira vez em 1686, os Exercícios Espirituais dão início a grande obra 
literária do padre Manuel Bernardes (1644-1710), um dos membros mais ilustres da 
Congregação do Oratório de Lisboa. Esta importante associação religiosa do mundo 
português, fundada em 1668 pelo padre Bartholomeu do Quental (1626-1698), antigo 
pregador da Capela Real, assumiu, em sua primeira fase – que coincide com o governo de D. 
Pedro II (1668-1706) – o rigor das diretrizes do Concílio de Trento (1545-1563) e a obra 
bernardeana em muito contribuiria com esta característica dos oratorianos portugueses. 
Assim, o texto fundamental de Santo Inácio de Loyola – os Exercitia spiritualia  de 1548 –, é 
recriado em língua portuguesa com uma maior ênfase na gravidade do pecado, numa 
consciência atemorizada pela culpa, nas práticas ascéticas, oração mental e meditação sobre 
os fins últimos do homem – morte, juízo, inferno e paraíso.  
 

Palavras chave: oração mental, Congregação do Oratório, literatura espiritual. 

 

 

Olhar-me como uma chaga e um tumor, donde saíram tantos pecados e tantas maldades e tão 

medonho veneno. 

Santo Inácio de Loyola – Exercícios Espirituais, 1ª semana, 2º exercício, § 58. 

 

 

Introdução: espiritualidade e leitura na Época Moderna 

 

A literatura espiritual produzida nos séculos XVI e XVII, sobretudo na Península 

Ibérica, se caracterizou como um fenômeno de enormes proporções por pelo menos três 

fatores: a posição ocupada por estas obras, em relação a outros tipos de literatura, no 

“mercado editorial” dos países católicos, especialmente em Portugal e Espanha; o seu papel 

na ampliação das práticas de leitura individual, e na aproximação entre indivíduo e livro; o 

seu lugar estratégico numa política de difusão de valores, interiorização da disciplina e de 

                                                 
1 Mestrando em História pela Universidade Federal de Goiás – Bolsista CAPES. 
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catequização por parte da Igreja Católica (as Índias, como testemunhara Felipe Néri, podiam 

estar na própria Roma). 

Quanto ao primeiro destes fatores cabe ressaltar que a mística cristã “conheceu 

seu apogeu literário na época moderna” (CORBIN, 2009, p. 312), sobretudo através das 

línguas vernáculas, o que se fez acompanhar de um alargamento no consumo deste tipo de 

literatura, que se tornava acessível a uma camada mais vasta da população (se as taxas de 

alfabetização eram ainda muito baixas, devemo-nos lembrar de que nem todos os 

alfabetizados liam em latim – logo, ler “em romance” era uma nova oportunidade – e de que 

muitos daqueles que não liam, em absoluto, podiam ouvir o que lhes era lido por meio de um 

terceiro, como soia ocorrer nas conferências públicas de oração).  

Ao mesmo tempo, o aspecto literário conferia uma nova roupagem ao que se 

entendia por mística, realizando a passagem da especulação teológica dos séculos XII e XIII 

em torno da perfeição espiritual2 para uma “ciência dos santos”, naquele processo que Michel 

de Certeau denomina como a “substantivação” da noção de mística (CERTEAU, 1993, p. 83): 

neste processo, as narrativas em torno da vida espiritual, sobretudo femininas, contendo 

detalhes sobre desolações, consolações, visitas, raptos e transes contribuíam para a construção 

de um novo campo “epistemológico” – graças também à teologia dos diretores espirituais – 

que foi sustentado e disputado por seus teóricos ao longo do século XVII, e que encontrou no 

fim deste século (colhendo os amargos frutos do quietismo), o seu ocaso. 

Em segundo lugar, os séculos XVI e XVII colocam, em um nível não antes visto, 

a ênfase na devoção individual e na piedade dos leigos como elemento central de uma nova 

espiritualidade, difundida desde fins da Idade Média, sobretudo a partir da região dos Países 

Baixos e da Alemanha, e que se tornou conhecida como a Devotio Moderna. O fato essencial 

da afirmação das devoções populares, numa Europa que não era mais aquela em que a religião 

se confinava ao claustro e à sua liturgia, redundou: a) num papel de destaque para as 

confrarias, que desde os séculos XIV e XV se tornam um verdadeiro fenômeno europeu 

(DELUMEAU, 1994, p. 138), e b) no reforço à leitura de obras espirituais, um dos meios 

principais de difusão desta nova espiritualidade. É assim que a principal “obra literária” da 

                                                 
2 Veja-se, como exemplo do que estamos a tratar, que tanto a especulação de Bernardo de Claraval (1090-1153) 
em torno dos graus de perfeição do amor (BERNARDO, 2010), quanto aquela de Tomás de Aquino (1225-1274) 
sobre a vida contemplativa (II-II, q. 180) (AQUINO, 1994, pp. 642-653), e sobre a perfeição em comum (II-II, q. 
184) (AQUINO, 1994, pp. 668-677) não intentam sistematizar a vida mística, pois não concebem ainda este 
objeto. Seria apenas nos séculos XVI e XVII que o pensamento cristão constituiria uma espécie de “espaço 
teórico” onde a questão adquiriria uma existência destacada da reflexão teológica em geral para constituir-se 
como um problema (CERTEAU, 1993, p. 194). 
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Devotio Moderna, a Imitação de Cristo, escrita por Tomás de Kempis (1380-1471) – mas 

durante muito tempo atribuída a Jean Gerson (1363-1429) –, se torna o livro mais lido no 

Ocidente cristão depois da Bíblia.  

Esta realidade religiosa ressoou na “Época Moderna” de diferentes formas. Lutero 

(1483-1546), ao insistir na eficácia soteriológica da fé incondicional, a despeito das obras 

exteriores (uma leitura do texto paulino orientada por uma exegese mais exigente), se 

confessa devedor, em matéria espiritual, de um Johannes Tauler (1300-1361) (COGNET, 

1959, p. 9) – que os ibéricos conheciam como Juan Taulero, autor a quem se atribuíam, 

erradamente, umas Insituiciones. O tema já havia sido levantado anteriormente (1509) pelo 

humanismo de Erasmo (1466-1536), que coloca na boca da senhora Loucura as palavras 

prováveis de Cristo ante a relação entre fé e obras: “Não, não reconheço pessoas que apreciam 

demais as suas pretensas obras meritórias e querem parecer mais santas do que eu próprio”, 

(ERASMO, 2011, p. 100).  

Um caminho para alcançar a santificação era interiorizar a doutrina cristã por 

meio da leitura, sobretudo se pensarmos que maiores e mais difundidas possibilidades de uma 

leitura individual e silenciosa, e o decorrente “fervor mais pessoal, uma devoção mais 

privada” (CHARTIER, 1991, p. 128) são características do século XVI. Se da parte 

protestante a insistência será na leitura da Bíblia, agora traduzida em língua vernácula – 

especialmente o Evangelho de João, as epístolas paulinas, sobretudo aquela aos Romanos, e a 

primeira epístola de São Pedro, “o verdadeiro núcleo e a medula dentre todos os livros” no 

entender de Lutero3 (LUTERO, 1997, p. 81) – os católicos se voltarão para os tratados de 

devoção, e os manuais de oração, que difundiam uma rigorosa visão da vida humana, calcada 

nas dimensões catastróficas do pecado, dando origem àquilo que Jean Delumeau denominou 

de uma “doença do escrúpulo”, (DELUMEAU, 2003, p. 599, t. 1). 

A santidade, vinculada desta forma a um modelo ascético4 (DELUMEAU, 2003, 

p. 241, t. 2) colocar-se como um problema central para a cristandade ocidental. No mundo 

católico o que esta nova espiritualidade deslocou foi o polo da iniciativa pela salvação – as 

obras de justiça e caridade não expiam os pecados e não conduzem à salvação se aqueles que 

as praticam não se empenham em seguir o exemplo de Cristo, que foi pobre, e sofreu ao 

passar por este mundo. O programa do Concílio de Trento (1545-1563) – um dos eventos 

                                                 
3 No seu Prefácio ao Novo Testamento (Vorrede auf das Neue Testament) de 1522. 
4 Mesmo que, todos bem sabem, o ascetismo fora da Igreja tenha-se deslocado, como o lugar comum weberiano 
assinala, para uma relação intramundana com a busca pela perfeição. 
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mais importantes dos últimos quinhentos anos para a cultura ocidental, tanto quanto a própria 

Reforma Protestante – tratou de ajustar a iniciativa pessoal pela perfeição espiritual à 

dispensação da graça por meio dos sacramentos, entre eles a confissão. Como dizia Henri 

Kamen, o Concílio “delimitou a doutrina da justificação em um sentido ativo, não passivo”, 

ou, em outras palavras, “a justificação se devia conseguir não acolhendo simplesmente a 

atribuição da graça da parte de Deus, mas devia-se conquista-la ativamente, participando de 

seu corpo místico, a Igreja”, (KAMEN, 1975, pp. 323-324, tradução nossa). 

Esta é uma terceira dimensão que a literatura espiritual apresentava nos séculos 

XVI e XVII: sua relação de ambiguidade com a instituição eclesiástica. Se a mística esbarra 

constantemente na instituição é porque ela não pode se conformar ao mysterium, ao 

sacramentum que a liturgia da Igreja apresenta sob a forma de um monopólio, aquele do 

sacerdote. A afirmação de uma devoção individual, e leiga, de modo geral – Francisco de 

Sales (1567-1622) dirá que qualquer estado de vida pode levar à perfeição e à salvação – 

contestava este monopólio, e a circulação de idéias sobre contemplação, itinerários místicos, 

técnicas de oração e ideais de perfeição que estas obras impressas permitiam – sim, tratamos 

igualmente das possibilidades inauditas que a reprodução em larga escala representou para o 

gênero – logo as tornou objeto de perseguição e censura por parte da Igreja, que “sempre 

desconfiou das manifestações de devoção pessoal consideradas excessivas e dos consequentes 

riscos de aventurismo espiritual” (ARIÉS; CHARTIER, 1991, p. 73). É assim que, para 

citarmos apenas um exemplo dentre muitos, o Libro de Oración (1554) de Frei Luís de 

Granada (1505-1588) acabou por ser incluído no Index da Inquisição5 (BORGES, 2009, P. 

140), uma vez que sua ênfase numa dimensão afetiva da vida espiritual entrara em conflito 

com a posição intelectualista dos teólogos espanhóis. 

Ademais, esta literatura se tornou, sobretudo com a iniciativa de Inácio de Loyola 

(1491-1556), um aspecto indispensável da metodização da vida interior e de seu alinhamento 

às diretrizes do humanismo tridentino. Um grande leitor da Imitação de Cristo, Inácio 

intentara com seus Exercícios Espirituais (1548) – obra, de resto, devedora da formação 

militar de seu autor – fornecer as bases para a reforma da vida espiritual de seus leitores, 

combinando disciplina pessoal com obediência à Igreja, no que para muitos representa uma 

visão de mundo essencialmente medieval (DONAHUE, 2010, p. 203). Assim, Inácio escrevia, 

no parágrafo 170 de sua obra mestra, sobre as eleições espirituais, ou seja, sobre a 

                                                 
5 Agradeço à professora Célia Maia Borges pelas indicações de leitura e pelas preciosas sugestões quanto ao 
estudo da espiritualidade ibérica nos séculos XVI e XVII. 
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aquiescência à Vontade salvífica de Deus, que move o homem, que era necessário que, “todas 

as coisas sobre as quais eu queira fazer eleição”, ensinava ele ao seu leitor, “sejam 

indiferentes ou boas em si, aceitas pela santa Mãe, a Igreja hierárquica, não sendo más nem 

repugnantes a ela”, (INÁCIO, 2011, p. 72). 

 

 

O padre Manuel Bernardes e a espiritualidade em Portugal 

 

Um primeiro aspecto para aquele que se acerca da literatura espiritual em Portugal 

é a sua vinculação, como parte dos estudos sobre religião, à história da nação portuguesa 

(SANTOS, 2009, p. 296), ainda que de maneira não intencional, ou pelo menos velada. 

Considera-se que a obra escrita em português já representa, por si própria, o marco referencial 

para o estudo da espiritualidade. Esta característica aparece em obras recentes, como na 

Antologia dos Espirituais Portugueses, organizada em 1994 por Maria de Lourdes Belchior e 

José Adriano de Carvalho, ou na História e Antologia da Literatura Portuguesa (século XV), 

de 1999. Em ambas as produções – às quais colaboram os maiores especialistas nesta temática 

– a perspectiva é aquela do texto escrito na língua nacional. Em um livro ainda mais recente, 

organizado por Hilaire Kallendorf, A new companion to hispanic mysticism, de 2010, esta 

perspectiva é substituída, uma vez que o misticismo português – em um capítulo escrito por 

José Adriano de Carvalho – é vinculado às várias correntes de espiritualidade hispânicas, que 

na obra assumem o sentido de propriamente “ibéricas”. Em todo caso, um texto em especial, o 

Boosco Deleytoso, escrito em meados do século XV e impresso em 1515, é considerado o 

texto fundador da literatura espiritual em Portugal – é o primeiro texto “místico” escrito 

originalmente em língua portuguesa. 

Se por um lado é certo que nos detenhamos, não sem algum receio, diante de tal 

correlação, que se baseia em fronteiras linguísticas, rompidas sem grandes dificuldades – o 

português instruído do século XVI lia frequentemente em espanhol, chegando a falar-se em 

bilinguismo na Época Moderna6 (BUESCU, 2004, p. 14) – temos que levar em conta, por 

outro lado, que a espiritualidade, isto é, o conjunto de escolhas “particularmente valorizados 

em uma época dada (ritos, preces, devoções), privilegiados em comparação a outras práticas 

                                                 
6 Especialmente por conta da amplíssima leitura que os portugueses fizeram de autores de espiritualidade 
espanhóis, mesmo durante o domínio felipino (1580-1640), como o estudo clássico de Maria Idalina Rodrigues 
aponta para o caso de Luís de Granada (RODRIGUES, 1988, pp. 661-748).  
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possíveis no interior da vida cristã” (VAUCHEZ, 1995, p. 8), não se resume à literatura, ao 

livro, mas engloba uma atuação específica de comunidades religiosas (seja de vida consagrada 

ou não) e de personalidades importantes – pela sua posição de poder, como Frei Bartolomeu 

dos Mártires (1559-1581), arcebispo primaz de Braga, que escrevia em latim, ou pela 

atividade missionária, como Frei Antônio das Chagas, que comovia os portugueses com suas 

cartas e suas pregações teatrais, falando diretamente ao povo – e, ao mesmo tempo, das 

práticas de oração por parte dos fiéis. 

Ocupou uma posição de destaque no mundo português, contribuindo 

especialmente para o aquecimento desta busca pela perfeição espiritual, a Congregação do 

Oratório de Lisboa, fundada em 1668 pelo padre Bartholomeu do Quental (1626-1698), 

antigo pregador da Capela Real (PIRES, 1993, p. 157). O que começa com a realização de 

conferências espirituais no prédio do Thesouro Velho, anexo à Capela, (BRANDÃO, 1867, p. 

9), no ano de 1659, onde acorriam diversas pessoas para meditar sobre questões espirituais, 

com a ajuda dos sacerdotes, terminou por se voltar para o modelo de associação religiosa sem 

votos que era o Oratório Romano de São Felipe Néri (1515-1595), dando assim origem ao 

instituto português, que teria seus Estatutos aprovados em 1672, por um breve do papa 

Clemente X (ISHAQ, 2004, p. 137). Daí em diante os oratorianos multiplicaram suas casas no 

mundo luso, com a fundação em Freixo de Espada-Cintra em 1673; Porto (junto à Ermida de 

Santo António da Porta de Carros) em 1680; Braga em 1686; Viseu, em 1688 e Estremoz em 

1698, todas no reino. No Brasil, o Oratório se funda oficialmente em 1671, em Olinda; e, em Goa, 

em 1698 (OLIVEIRA, 1958, p. 319). 

Em 1674, quando os Congregados de Lisboa7, que já passavam dos vinte, 

mudaram-se para a Igreja do Espírito Santo, encontrava-se entre eles o padre Manuel 

Bernardes. Este jovem sacerdote, prestes a completar trinta anos, havia já sido confessor do 

bispo do Viseu, D. João de Melo, (CASTILHO, 1923, p. 122). Bernardes se torna, com o 

passar do tempo, muito próximo do padre Quental, sendo nomeado Deputado, Mestre dos 

Noviços e Prefeito Espiritual da Congregação em Lisboa (LIMA, 1969, p. 8). Isto significava 

que, sendo responsável pela tutela dos futuros membros do instituto, e confessor dos noviços 

(DIAS, 1966, pp. 71-72), Bernardes assumia um papel geral de direção espiritual para os 

oratorianos, e uma referência para os mais jovens, sobretudo em questões de espiritualidade, 

                                                 
7 A casa em Lisboa se chamava Congregação do Oratório de Nossa Senhora da Assunção, e a associação 
primitiva, que lhe dera origem se chamava Congregação de Nossa Senhora das Saudades. Veja-se que o padre 
Quental, e junto dele grande parte dos portugueses, era muito devoto da Mãe de Cristo. 
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uma vez que ele era considerado muito “douto na Theologia Mystica” (LIMA, 1969, p. 10), 

segundo o padre Bernardo Lopes, seu biógrafo. 

 

 

Os Exercícios Espirituais 

 

O aspecto, entretanto, que mais salta aos olhos quando tratamos de Manuel 

Bernardes, é a sua face como escritor, como “mestre da língua”. Exemplo disso é o fato de 

que a maioria dos trabalhos sobre Bernardes se originem de estudiosos do campo dos estudos 

literários. Uma das histórias que cercam a sua figura, como prova do que estamos falando, é 

narrada pelo padre Bernardo Lopes, e depois recuperada por Antônio Feliciano de Castilho: 

 

[...] a primeira vez que na cidade da Bahia apareceram os seus dois tomos 

dos Exercícios Espirituais, e foram à mão do padre António Vieyra da 

Companhia de Jesus, que então vivia naquella cidade, dissera acerca deste 

Author levantando as mãos para o Ceo: Graças a Deos que há ainda em 

Portugal que sabe falar Portuguez, (LIMA, 1969, p. 8). 

 

Esta obra, que segundo a história, teria agradado tanto a António Vieira, foi de 

fato o primeiro livro escrito por Manuel Bernardes. A composição de tal livro deve ter 

terminado em 1685; mas devido aos trâmites da censura, demorou quase um ano para sair – a 

licença da Congregação por parte de Bartholomeu do Quental é de 27/06/1685 e a taxação é 

de 27/04/1686. Se for verdade o que diz o padre Doutor Affonso Mexia, em seu parecer de 

23/09/1685, à demora de tal trâmite pode-se acrescentar a sua tripla leitura do livro – e leria 

mais, acrescenta, se “com tanta justiça não desejara tanto, que já saisse a luz, e fosse já a luz 

de todos os olhos”, (BERNARDES, 19468, s. num.).  

O mesmo Padre Mexia afiança ao leitor conter este livro “o caminho mays facil 

dos costumes mays puros”. Mas o Fr. Manoel de Siqueyra diz o mesmo, quando escreve sua 

censura. E diz ser livro que lhe deu muita “consolação espiritual”. Ora, este livro é mais para 

desengano que pra consolo. Talvez seja apenas mais um fruto do estilo encomiástico da 

época. Não obstante, segundo este último censor, o padre Bernardes era tido em alta conta na 

Lisboa de fim do século.  

                                                 
8 Citaremos sempre pela edição fac-similar de 1946. Cf. Bibliografia no fim deste artigo. 
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Bernardes argumenta a escrita do livro pela necessidade de leitura nos caminhos 

da vida espiritual, leitura considerada “irmã inseparável” das coisas eternas, e também por não 

haver tais livros que bastassem em língua portuguesa, o que talvez indique leitores que 

estivessem de fora do bilinguismo português do século XVII – ou seja, o livro provavelmente 

destinar-se-ia a um público menos culto – se pudermos utilizar esta expressão – no que se 

refere à cultura escrita. A finalidade do livro, conforme diz Bernardes na sua dedicatória à 

Maria Santíssima é “vivermos com odio do peccado, desprezo do mundo, paciencia nas 

miserias desta vida, prevenção para a morte, temor do juizo, horror ao inferno, e saudosa 

esperança da eterna gloria”, (BERNARDES, 1946, s. num.). 

O título completo da obra é Exercícios Espirituais e Meditações da Via 

Purgativa: sobre a malícia do peccado, vaidade do mundo, misérias da vida humana e quatro 

novíssimos do homem. E trazia como subtítulo “huma instrução breve do modo pratico, como 

que os principiantes podem exercitar a Oração Mental, e resolução das principaes duvidas, 

que nella ocorrem”.  O título imenso revela o plano geral da obra: no primeiro tomo, um 

Tratado sobre a Oração Mental, e três “exercícios”, sobre o pecado, as misérias da vida 

humana e sobre a morte. O segundo tomo apresentava os exercícios sobre os outros três 

novíssimos, o juízo, o inferno e o paraíso. 

É importante notarmos como estes temas aparecem na obra de Bernardes, ao 

longo dos anos. Ele demora dez anos para publicar um segundo livro, Luz e Calor, sua obra 

principal, em 1696. Mas daí em diante escreve mais prolixamente: Pão Partido em 

Pequeninos em 1696, Armas da Castidade em 1699 e, em 1706, mais duas obras – o primeiro 

tomo de Nova Floresta, sua obra mais conhecida, e as Meditações sobre os principais 

mistérios da Virgem Santíssima. Em 1708, sua última obra é o segundo tomo de Nova 

Floresta, pois neste mesmo ano suas faculdades mentais são afetadas, e ele permanece em tal 

estado, impedido de cumprir suas funções até sua morte em 1710. 

Sobre a oração mental, um dos temas mais importantes da espiritualidade no 

século XVI, e parte integrante da vocação oratoriana, Bernardes escreve ainda em Luz e 

Calor, envolvido com a polêmica quietista, o que permitiu a António Coimbra Martins 

(MARTNS, 1962, pp. 8-17) colocá-lo entre um dos simpatizantes de Miguel de Molinos 

(1628-1696), sacerdote perseguido pela Inquisição de Roma acusado de divulgar idéias 

heréticas em torno da contemplação. Sobre os novíssimos, tema do cristianismo primitivo 
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retomado na Época Moderna, sua obra póstuma9 Os últimos fins do homem (1728) traz uma 

maior riqueza de detalhes. 

As principais preocupações que Bernardes demonstra ao longo de seus escritos, 

segundo Maria Lucília Gonçalves Pires, são “o horror ao pecado, a angústia perante a idéia de 

morte como passagem para uma eternidade incerta, o terror do inferno, um rigorismo quase 

desesperado quanto ao problema do número dos eleitos” (PIRES, 1978, p. 14). É assim que, 

por exemplo, ao tratar do pecado, Bernardes – notemos a influência de São João Crisóstomo e 

da primeira epístola de São João – lhe confere uma repercussão catastrófica: 

 

Considera, como no mesmo instante, em q hua alma pecca mortalmēte, nesse 

mesmo fica encorrendo no odio de Deos, e se dá por inimiga declarada do 

Omnipotente: rebellase contra o seu Rey legitimo, e se passa com treyçaõ 

manifesta à parte de seu capital inimigo, que he o Diabo, com o qual assenta 

praça, e se allista debayxo de suas bandeyras, e vive do seu soldo, que he o 

prazer falso deste mundo, e com as obras protesta fazer guerra a Deos, e a 

seus Anjos, e Santos, (BERNARDES, 1946, p. 114). 

 

Se o leitor estiver familiarizado com o gênero, notará com que excesso de 

imagens Bernardes concebe a meditação, isto é, como a eleva a um paroxismo de idéias em 

torno do mesmo ponto, e aumenta consideravelmente o volume de sua obra, imensamente 

maior que, por exemplo, os Exercícios de Santo Inácio. De fato, naquele que é o melhor 

estudo sobre o assunto, Maria Lucília Pires demonstra como a obra de Bernardes é devedora 

de uma história de publicações do mesmo gênero, entre as quais inclui os Exercitia Spiritualia 

de São Boaventura, Insinuationium divinae pietatis exercitia nonnula de Santa Gertrudes, 

Devotos exercícios e meditações da Vida e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Pseudo-

Taulero, Exercitia Spiritualia de Kempis, Ejercitatorio de la vida espiritual de Garcia de 

Cisneros, Exercícios espirituais e divinos de Nicolau Esquio, os Ejercicios de Santo Inácio de 

Loyola, Manual de consideraciones e ejercicios espirituales de Tomás de Villacastin e os 

Ejercicios Espirituales de Antonio de Molina (PIRES, 1980, pp. 17-18). 

Nestas obras, duas coisas hão de ser notadas. A primeira, segundo Maria Lucília 

Pires, é que “a comunicação a estabelecer entre o exercitante e o sobrenatural é mediada pelo 

                                                 
9 Obras publicadas após a morte de Bernardes: Nova Floresta, tomos III (1711), IV (1726) e V (1728); Sermões 
e práticas, tomos I (1711) e II (1733); Direção para ter os nove dias de Exercícios Espirituais (1725) e Paraíso 
dos contemplativos (1739). 
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discurso do diretor”, (PIRES, 1980, p. 32). Neste sentido o texto de Bernardes fornece as 

palavras para e meditação do praticante, o que, segundo acreditamos, fazia parte de sua crença 

de que, não obstante em estados avançados da vida mística (iluminativa e unitiva), o Espírito 

Santo é quem deva conduzir a alma devota, aqui, no campo da meditação (lembremo-nos do 

título; meditações da via purgativa), é o indivíduo que se deve acercar de Deus pedindo por 

misericórdia e, por meio do discurso, inquietando-se com seus próprios pecados. Nada de 

devaneios perigosos. 

A segunda característica complementa a primeira: uma parte importante dos 

exercícios de Santo Inácio, obra onde “aparecem sistematizadas sugestões dispersas em obras 

anteriores”, (PIRES, 1980, p. 18) era a composição do lugar, um aspecto teorizante 

(CERTEAU, 1993, p. 147) da espiritualidade inaciana: 

 

[...] Aqui se deve notar: na contemplação ou meditação de realidades 

visíveis, como, por exemplo, quando se contempla a Cristo nosso Senhor, 

que é visível, a composição consistirá em ver, com os olhos da imaginação, 

o lugar físico onde se encontra o que quero contemplar. Digo ‘lugar físico’, 

por exemplo, o tempo ou o monte onde se encontra, por exemplo, Jesus 

Cristo ou Nossa Senhora, conforme aquilo que quero contemplar. Quando se 

trata de realidades invisíveis, como é aqui o caso dos pecados , a composição 

consistirá em ver, com o olhar da imaginação, e considerar aprisionado neste 

corpo corruptível todo o meu ser humano, desterrado neste vale entre 

animais ferozes. Digo todo o meu ser humano, isto é, corpo e alma, 

(INÁCIO, 2011, p. 33). 

 

Conforme podemos ver, o diretor espiritual fornecia, mediante o texto dos 

Exercícios, um método para conduzir a imaginação no ato da meditação. Uma das figuras 

mais fascinantes desse período na Península Ibérica, a beata, é por vezes vista com suspeita 

por conta de suas visões grotescas, ou de sua imaginação desordenada (PIERONI, 2006, p. 

114), tornando-se vítima, não raro, dos ataques demoníacos. Assim é que os Exercícios, cujo 

título de Santo Inácio é “Exercícios Espirituais para vencer a si mesmo, sem se determinar 

por nenhuma afeição desordenada”, marco na espiritualidade moderna, pela metodização da 

vida interior, intentava – e a obra de Bernardes mostraria isso ao longo de sua vida – produzir 

um alargamento das práticas de piedade entre os fiéis, sem, no entanto, descuidar de sua 

ortodoxia. 
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Considerações finais 

 

O estudo desta espiritualidade, como se vê, deve ultrapassar o texto escrito e se 

fiar da própria história do catolicismo na Península Ibérica, uma vez que, não obstante ajude a 

construí-la, a literatura depende em grande parte de seus leitores e – pode parecer óbvio dizer 

isto – de seus autores, uma vez que, mais que o sentimento religioso, é a própria situação 

social – a própria existência cultural – da vida interior que os escritores intentavam assegurar. 

Algo que o marxismo de António Saraiva não permite captar: 

 

A caraterística deste tipo de escritor, que a multiplicação das ordens 

religiosas em Portugal tornava muito vulgar nesta época, é o apagamento da 

individualidade perante o espírito e as formas características do grupo, a 

aceitação de convenções coletivas, a submissão da razão individual à 

tradição, (SARAIVA, 2000, p. 149). 

 

A literatura espiritual permite, portanto, construir estas pontes entre o mundo 

católico da instituição, numa sociedade atravessada pelos preceitos da Reforma Tridentina, e 

as novas formas de espiritualidade, sobretudo direcionadas aos leigos, que eram vivenciadas 

desde fins da Idade Média. O alcance social da Congregação do Oratório – instituição muito 

bem sucedida até os princípios da Era Pombalina – resumia a capacidade em orquestrar estas 

duas instâncias, e a obra literária de Manuel Bernardes em muito contribuiu para este sucesso.  
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