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Depois que se retirou, comecei a gritar e clamar  

sem qualquer vergonha:  
Amor desconhecido, por que me deixas?  

Eu não podia dizer quaisquer outras palavras  
que não estas: Amor desconhecido, por quê?  

Por quê? Por quê? Além disso, estes gritos estavam  
tão sufocados em minha garganta que  

as palavras eram incompreensíveis. Todavia o que permaneceu  
comigo foi a certeza de que Deus, sem nenhuma dúvida,  

havia falado comigo. Ao mesmo tempo em que  
eu gritava desejava também morrer.  

Era doloroso continuar vivendo. Após esta experiência,  
senti que minhas articulações ficaram deslocadas. 

 
Angela de Foligno 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a mística de uma beguina italiana do 

final do século XIII e início do XIV, chamada Angela de Foligno. Para tanto, utilizamos os 

registros encontrados em sua única obra, The Book of the Blessed Angela of Foligno, sobre o 

qual lançamos uma leitura em chave fenomenológica, enfocando os conceitos de sofrimento e 

êxtase nele encontrados. Nossa hipótese é a de que existe uma relação íntima entre os dois 

conceitos, cuja importância para seu desenvolvimento espiritual constitui o que podemos 

entender como a teologia de Angela. A composição do trabalho conta com dois capítulos 

referentes ao livro acima mencionado e mais dois outros que procuram contextualizar o 

ambiente espiritual no qual esta mística viveu, como também, de maneira geral, em que 

estado se encontram os estudos a seu respeito. Esperamos, ao final, termos atendido ao nosso 

propósito primeiro: mostrar a grandeza e profundidade encontradas em seus textos, 

identificando, assim, seu lugar dentro da tradição mística cristã ocidental, bem como sua 

influência sobre outros nomes consagrados, como São João da Cruz e Santa Tereza D’Ávila.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

The main objective of this present work is to present the mysticism of an Italian 

beguine at the end of century XIII and beginning of XIV, called Angela de Foligno. For in 

such a way, we used the registers found in its only published work, The Book of the Blessed 

Angela of Foligno, which we launched a reading in phenomenological key, focusing the 

concepts of suffering and ecstasy. Our hypothesis is that there is a close relationship between 

the two existent concepts, which importance for its spiritual improvement constitutes what we 

can understand as the theology of Angela. The composition of the work counts on two 

referring chapters to the above-named book and more two others that try to contextualize the 

surrounding spiritual in which this mysticism was present, as also, in a general way, how are 

the studies related to this subject. We expect that we can finalize getting to what is our first 

intention: showing the largeness and deepness of these texts, identifying its role in the 

occidental Christian mystic tradition, as well as its influence on other consecrated names, as 

Saint John of the Cross and Saint Teresa of Avila. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em um existir identificado entre a inefabilidade da experiência e a insuficiência das 

formas simbólicas, origina-se o texto místico. Limitado aos sistemas conceituais humanos, ele 

não alcança a totalidade existente na experiência vivida; impreciso, não oferece um contorno 

regular que permita um caminhar seguro sobre estruturas formais do pensamento; 

incontinente à própria verdade que carrega, seu conteúdo se revela sobre relevos que saltam 

da expressão da linguagem e apontam para uma realidade intangível no interior do homem. 

O livro que apresentaremos aqui, The Book of the Blessed Angela of Foligno 1, escrito 

no final do século XIII e início do XIV é, dentro do gênero, uma das obras de maior grandeza 

e importância para o patrimônio místico cristão ocidental. Sua maneira particular de contar as 

transformações de uma alma, ocorridas dentro do itinerário espiritual de uma penitente 

franciscana, remete-nos a um universo diferente, fascinante e muito pouco convencional. 

Nele, bem e mal, amor e ódio, corpo e alma, Deus e homem, enfim, todos os antagonismos se 

encontram, fundem-se e caminham juntos até esvaziarem-se de seus valores morais, para 

deixarem de ser o que são e abandonarem-se diante de algo que os ultrapassa. Nas 

profundezas de seu abismo interior, lugar das experiências contínuas de prazer e agonia, a 

alma de Angela assim se depura, prepara-se, transforma-se até a completa aniquilação no 

encontro final com o Desconhecido. No encontro, ela “vê que ele é invisível [...] percebe que 

é imperceptível e compreende que é incompreensível”. Esta é a justa medida concedida ao 

homem. 

 

                                                           
1 Originalmente escrito em latim e vertido posteriormente para o italiano, este livro foi publicado em inglês por 
Paul Lachance, em 1993, que, além da transcrição integral do Livro de Angela, apresenta um estudo amplo sobre 
sua história e mística. Assim, todas as citações de Angela que apresentaremos ao longo deste trabalho foram 
extraídas desta edição, sendo nossa a tradução para o português. 
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A estranheza ou suspeita que um livro místico, como o que apresentaremos aqui, 

poderá causar ao leitor moderno não é exclusiva de seu tempo. A própria Angela e seu 

confessor/redator também suspeitavam tratar-se de um caso de possessão e não de uma 

experiência genuína. O que distancia o julgamento medieval do contemporâneo se encontra 

apenas nos argumentos e conceitos utilizados para inquiri-lo. O que no mundo de Angela era 

nomeado de possessão demoníaca ou entendido como ação do satanás, hoje pode ser 

diagnosticado como histeria, epilepsia, esquizofrenia e todo o compêndio de neuropsiquiatria 

que pode ser utilizado em nosso auxílio. 

Reduzido ou oculto dentro da imprecisão das formas, o conteúdo encontrado em um 

texto desse nível pode facilmente escapar-nos à compreensão, caso não tenhamos para com 

ele o respeito e humildade necessários. Sua leitura exige uma aproximação cuidadosa, sem 

muitos ruídos modernos, a fim de que o leitor possa diminuir o risco de, demasiadamente 

centrado em si mesmo, desviá-lo de seu sentido original.   

Para nós, incumbirmo-nos da tarefa de escrever a respeito de uma experiência mística 

como a de Angela foi antes de tudo um exercício de delicadeza.  O zelo pela preservação do 

texto deveu-se primeiramente à postura metodológica do orientador. Sua idéia foi partir de 

uma condição inerente à minha formação de psicóloga que, sem o domínio do repertório sobre 

mística, ater-me-ia primeiramente ao livro de Angela a fim de não contagiar sua leitura ou 

mesmo o entendimento dela. Assim sendo, um enfoque fundamentalmente fenomenológico 

nortearia toda a pesquisa e me lançaria em uma seqüência de aprendizados intensamente 

vividos. 

Um curto período antecedeu meu encontro com Angela.  Antes de meu contato com 

ela, um forte interesse pessoal me aproximava daquilo que mais tarde me foi apresentado sob 

o nome de beguinas. Por meio do curso de Ciências da Religião tive a oportunidade de 

conhecer o Professor Luiz Felipe Pondé, meu futuro orientador que, especialista no assunto e 

sabendo de minha intenção, ofereceu-me o material que possuía. Tratava-se de uma coletânea 

de textos de diversas mulheres que, de maneira quase que impulsiva, relatavam suas 

experiências interiores. O que ele fez, na verdade, foi colocar-me diante de um fenômeno 

místico feminino de valor inquestionável: o movimento beguinal2.  

A leitura do livro La Mirada Interior, de Cirlot e Garí, o qual apresenta algumas das 

grandes representantes desse movimento, foi decisivo para a pesquisa. Nele, as autoras 
                                                           
2 Movimento de mulheres religiosas, do período medieval, que viviam à margem das instituições eclesiásticas. 
Para maiores detalhes, cf. CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 17. 
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apontaram-me uma questão que impulsionaria toda a busca posterior: o que teria ocorrido 

com aquelas mulheres para que, mesmo condenadas ao silêncio da época, relatassem, 

escrevessem e assim revelassem suas experiências interiores? Todas elas, cada uma a seu 

modo, viveram em sua interioridade conteúdos que ultrapassam a consciência de seu tempo, e 

do nosso. A profundidade e intensidade com que mergulharam em seu espaço interior não 

lhes permitia calar: “Creio firmemente que se ela não pudesse escrever, teria morrido ou 

ficado louca, pois não havia dormido nem comido durante sete dias [...]”3. Ou ainda: 

“Posteriormente, este fogo do amor de Deus em meu coração se tornou tão intenso que se eu 

ouvisse alguém falar sobre Deus eu gritava. Ainda que alguém levantasse sobre mim um 

machado, este não teria detido meu grito”.4 

Assim lhes ocorria. Algo em seu interior as impulsionava de maneira tão determinante, 

que não conseguiam abafar a expressão daquele mundo invisível a todos. As questões 

propostas pelas autoras do livro mencionado, as quais intrigariam qualquer leitor interessado 

no assunto, promoveram a inquietação necessária à realização de um trabalho sobre essas 

mulheres. 

Todavia, como maneira de viabilizar a pesquisa, decidi optar por uma delas. Seu 

nome: Angela de Foligno. A escolha deveu-se a uma empatia pessoal. Interessei-me 

primeiramente pela forma direta com que relatava suas percepções. Seus textos são de 

estrutura simples, sem construção poética ou figuras retóricas. A força de sua narrativa se 

encontra na autenticidade dos relatos que possuem uma potência visceral, intensa: 

 

Me dizia que olhasse suas chagas e maravilhosamente me mostrava como havia 
sofrido todas aquelas coisas por mim. [...] Me chamou então e disse que com meus lábios 
tocasse a chaga de suas costas. Me parecia ver ali e beber o sangue que brotava novamente de 
sua ferida, e me dava a entender que com isto me purificava.5 

 

Encantada pelo que via, segui fielmente a orientação para dedicar-me apenas à leitura 

de seu livro. O contato com seus textos acontecia em um misto de provocação, incômodo, 

comoção, admiração e insuficiência.  Era preciso mudar de lugar para conseguir, ainda que de 

maneira parcial, entender o que ali se encontrava. Um aprendizado novo se fazia necessário: 

abandonar velhas formas aprendidas, antigos métodos “seguros” de entendimento da realidade 

do homem, etc. Era necessário, ainda que imperfeitamente, desapegar-me, tornar-me receptiva 
                                                           
3 Relato de Margarita de Oingt apud CIRLOT; GARÍ, La Mirada Interior, p. 167. 
4 Relato de Angela de Foligno em seu livro Memorial, in: LACHANCE, Angela of Foligno, p. 131.  
5 Ibid., p. 126 e p. 128. 
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à compreensão de uma vida e um caminho espiritual de uma penitente medieval franciscana, 

cuja sensibilidade alcançou lugares que não acomodavam uma apreensão muito unilateral. 

Era-me exigido, sobretudo, paixão. 

O conteúdo de seus textos, inteiramente dedicado à sua trajetória espiritual, quase nada 

revelava de sua vida anterior à conversão religiosa. Aliás, pouco se sabe sobre ela. Sabe-se 

apenas que nasceu em Foligno, região da Umbria em Itália, no ano de 1248. Alguns estudos 

mostram que era casada, de família de elevado nível social e que perdeu mãe, marido e todos 

os filhos por volta de 1288. Ingressou na Ordem Terceira de São Francisco de Assis em 1285, 

aos 37 anos de idade. Mas o marco que distingue sua vida religiosa, sua primeira grande 

iluminação, deu-se em 1291, por ocasião de uma peregrinação a Assis. Pelo caminho, Angela 

conversa com o Espírito Santo, num diálogo revelador, que culmina quando ele se retira dela, 

na segunda vez em que entra na basílica de São Francisco: 

 

Além disso, ele me falou muitas palavras de estima para retirar-se de mim. E retirou-
se assim, muito suave e gradualmente. 

Depois que se retirou, comecei a gritar e clamar sem qualquer vergonha: Amor 
desconhecido, por que me deixas? Eu não podia dizer quaisquer outras palavras que não estas: 
Amor desconhecido, por quê? Por quê? Por quê? Além disso, estes gritos estavam tão 
sufocados em minha garganta que as palavras eram incompreensíveis. Todavia o que 
permaneceu comigo foi a certeza de que Deus, sem nenhuma dúvida, havia falado comigo. Ao 
mesmo tempo em que eu gritava desejava também morrer. Era doloroso continuar vivendo. 
Após esta experiência, senti que minhas articulações ficaram deslocadas. 6 

 

De maneira bem resumida, ela segue o modelo dos círculos franciscanos da época, nos 

quais os ideais de pobreza, sofrimento e caridade, como imitação da vida e paixão de Cristo, 

são exaltados no caminho para a salvação. Sua dedicação à vida religiosa não conhece limites. 

Angela é um exemplo de entrega, de desapego, e leva isto até suas últimas conseqüências 

quando, após ter doado todas as suas posses aos pobres, despe-se diante da cruz em sinal de 

despojamento. 

Mas o traço mais marcante, aquele que acompanha a experiência dessa mística por 

todo o seu caminho espiritual, consiste na dualidade sofrimento/êxtase. Para ela não há como 

caminhar rumo ao Absoluto sem experimentar a dor. Seus êxtases não trazem apenas alegrias 

espirituais. Quando lhe é dado conhecer a grandeza divina, Angela simultaneamente percebe 

o que há de mundano nela mesma. Sua alegria é proporcional à sua tristeza. 

                                                           
6 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 142. 
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Encontramos neste ponto aquilo que fundamentou nossa hipótese de trabalho. Em 

nosso modo de ver, o eixo do que entendemos como o pensamento teológico de Angela 

gravita em torno dos conceitos de sofrimento e êxtase. Nossa hipótese era então a de que 

existia uma relação íntima entre a dor e a alegria que permeava a experiência de Angela, cujo 

caráter transformador funcionava nas mediações da identificação e união com a divindade.                         

Posto isto, existiam ainda duas questões que julgávamos importante esclarecer para 

que pudéssemos acompanhar o desenvolvimento daquilo ao que nos propúnhamos: tratava-se 

de definir com clareza o que entendíamos como sofrimento e êxtase nos relatos de Angela. 

Por êxtase, entendemos um fenômeno em que a alma, por intervenção da divindade, 

descola-se do corpo, transfigurando-o e transformando-o. Nele, a alma é “tragada” para fora 

de si mesma e elevada para além de sua natureza. Dentro dessa experiência, ela apresenta uma 

completa passividade e receptividade, transferindo para Deus ou Jesus as faculdades 

intelectivas, volitivas e sensitivas. No êxtase, somente Deus opera na alma. Assim, com a 

superação de seus recursos naturais, próxima ao estado de aniquilamento do eu, a alma é 

guiada para uma outra condição existencial, onde se vê imersa em uma presença amorosa de 

grandeza inefável, que a arrebata e transforma sua compreensão da realidade de modo 

definitivo. 

Ao falarmos do sofrimento relatado nos textos, referimo-nos a um sofrimento 

ontológico, que nos é inacessível pelas vias naturais; por isso sua relação com o êxtase, pois é 

preciso sair de si mesmo, ultrapassar as limitações de sua própria natureza, para ser continente 

a esse sentir. Falamos do sofrimento nascido com e devido à encarnação de Deus no homem, 

do divino na natureza, do eterno no temporal. Enfim, falamos da totalidade do sofrimento 

experimentado pelo Deus-homem na Paixão.  

Tínhamos claro, portanto, que nosso objeto de estudo estaria circunscrito aos relatos 

de Angela registrados em seu livro The Book of the Blessed Angela of Foligno, escrito no 

período de 1292 a 1309, por ocasião de sua morte, na região da Úmbria, em Itália. Este, 

composto de duas partes, apresenta uma primeira de nome Memorial, que contém os relatos 

espontâneos da mística ao seu irmão confessor conhecido como irmão A., e uma segunda 

parte, chamada Instruções, escrita e organizada por vários redatores, na qual figuram os 

sermões, cartas e exortações de Angela dirigidos a seus filhos espirituais. 

Na continuidade, para a sistematização do trabalho, achamos necessário situar Angela 

dentro do momento histórico e religioso no qual viveu, o que aparece no primeiro capítulo. 
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Nele percebemos o momento em que a ascese desta penitente permitiu-lhe um vôo solitário e 

singular, pertencente ao seu jeito próprio de caminhar rumo a Deus e unir-se a Ele. Angela, 

com certeza, usufruiu do franciscanismo e de toda a efervescência religiosa que circundava o 

ambiente vivido, mas sua ascensão alcançou níveis insustentáveis pelos modelos 

preexistentes. Traçou ela mesma uma trajetória única dentro daquilo que lhe cabia viver, 

compreender e amar. 

Dedicamos o segundo capítulo aos diferentes trabalhos realizados por alguns autores 

que julgamos importantes e complementares ao conhecimento da mística de Angela. Neste, 

nossa intenção foi mostrar, de maneira bastante sucinta, os estudos existentes sobre os textos 

de Angela, apontando o que cada um acrescentava à nossa pesquisa. De maneira bem 

resumida, Bernard McGinn apontou-nos para uma “franciscana diferente”, como se referia a 

Angela, cuja mística encontrada em seus textos se equipara aos grandes místicos de sua época 

como Margarite Porrete e Meister Eckhart.  Elizabeth Petroff nos indicou uma maneira 

peculiar para lermos o livro de Angela: através das imagens corporais nele encontradas. 

Segundo a autora, o livro apresenta dois corpos que se comunicam e se completam ao 

revelarem suas naturezas distintas. E, por último, as autoras Victoria Cirlot e Blanca Garí 

descrevem de maneira quase poética suas interpretações a respeito do livro de Angela, 

ressaltando não somente a sensibilidade e grandeza de uma mística de seu nível, como 

também de um outro personagem obscuro: o irmão A.  

Mas foi no capítulo dedicado à apresentação da primeira parte do livro de Angela, 

Memorial, que tivemos a oportunidade de nos aproximarmos de maneira mais direta de suas 

experiências. Aquilo, que mais adiante se apresentará como idéia e conceitos organizados, 

apareceu primeiramente de maneira viva, inteira e integral. Os conceitos de sofrimento e 

êxtase desceram de suas categorias abstratas para tornarem-se experiência pura, vividas na 

alma e no corpo de uma mulher. Angela mostrou os ruídos de uma futura teologia que 

chorava, sangrava, queimava, suava, gritava de dor; e também gozava, cantava, se alegrava e 

amava profundamente.  

A descrição e apresentação do conteúdo transcorreram na já mencionada alternância 

entre sofrimento e êxtase que se mesclavam e se fundiam, dentro das profundezas insondáveis 

dos mistérios de Deus. Agonia e prazer acompanharam todo seu crescimento e descobertas. 

Marca característica de Angela: o mesmo abismo que lhe proporcionava prazer era fonte 

também de tristeza e dor. Ela assim nos revelava as transformações ocorridas em sua alma 

que lhe proporcionavam um conhecimento superior de Deus, o qual, em momento algum, 
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soube nomear ou descrever, mas que, no entanto, amou. Sua dor nascia do conhecimento da 

cegueira a que estava condenada e da experiência do amor que não lhe pertencia, só a 

perpassava. Toda a dualidade pertencente à dupla natureza do homem, humana e divina, foi 

experimentada no caminho que a remeteu à Suprema Obscuridade, lugar onde não 

experimentou sentimento algum, onde nem mesmo se lembrou do Deus-homem.  

No entanto, foi no capítulo IV, onde procuramos apresentar o conteúdo registrado nas 

Instruções do livro de Angela, que encontramos estas transformações ocorridas na alma de 

maneira esquematizada. Na verdade, as Instruções descrevem os três níveis de 

transformações, onde podemos melhor discernir as relações existentes entre a experiência 

extática e o sofrimento dela decorrido.  

Sua trajetória espiritual, composta de toda sorte de relações entre estes dois conceitos, 

reaparecem sistematizados aqui. É importante lembrar que, como apontou o comentador 

McGinn, o capítulo das Instruções não é apenas um Memorial organizado, ele apresenta 

também conceitos novos e experiências inéditas, além da belíssima parte denominada 

Trânsito, na qual Angela profere suas últimas palavras.  

Sabíamos de antemão que sobre a experiência de Angela não nos caberia estudar.  

Nosso objetivo, que era aprofundar o conhecimento sobre ela enquanto uma representante 

importante da história do cristianismo, exigia uma abordagem que, simultaneamente, 

respeitasse a profundidade encontrada em sua mística e nos oferecesse parâmetros claros para 

que pudéssemos caminhar por meio dela. Optamos, então, prosseguir dentro de um enfoque 

fenomenológico sobre os textos apresentados em seu livro, de onde poderíamos destacar os 

principais conceitos nele encontrados.  

Conhecer o conteúdo teológico de uma mística da relevância de Angela basta para 

justificar um trabalho de pesquisa em Ciências da Religião, uma vez que oferece 

instrumentalização a todos interessados no estudo sobre o assunto. No entanto, a escolha por 

essa área para a realização de um trabalho, como o que nos propusemos aqui, não se justifica 

apenas pela afinidade do assunto. Entendemos também ser função das Ciências da Religião 

apresentar um suporte necessário à abordagem de uma experiência como a de Angela, em que 

se supõe um cuidado prévio, a fim de não descaracterizá-la com considerações reduzidas.  

Achamos importante, também, destacar que seus testemunhos não se restringem ao 

universo religioso. Trazer à luz da consciência a experiência individual desta mulher pode ser 

de grande utilidade a todos os que se ocupam com as ciências humanas, em especial a 
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psicologia, cujo conhecimento da subjetividade do homem e o verdadeiro respeito ao seu 

infinito interior é de importância determinante. 

Diante disso, passaremos agora para a apresentação dos capítulos que compõem o 

trabalho, onde procuramos abordar uma pequena parte desse tesouro da mística cristã: The 

Book of the Blessed Angela of Foligno.    



 
Fig.1 Santuário de Angela de Foligno. Foligno, 2005, fotografia col. gentilmente cedida por 
Gabriela Bal. 
 



                                                   

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 

ANGELA DE FOLIGNO NAS SENDAS DO MISTICISMO  

DA BAIXA IDADE MÉDIA 
  

 

Nossa aproximação do contexto que envolvia a vida de Angela partirá de um rápido 

esboço dos “ares do tempo”1 presentes na Europa Ocidental nos séculos XI-XIV. Iniciaremos, 

assim, com um panorama político, social e religioso da sociedade da época, para depois 

focarmos nossa pesquisa às particularidades contextuais e históricas que compuseram a vida 

de Angela. Dentro dessas particularidades, daremos destaque especial aos movimentos que 

exerceram influência direta em sua formação espiritual, a saber, o franciscanismo, os 

espirituais franciscanos e o movimento beguinal. Procuraremos, também, não restringir as 

informações obtidas apenas à descrição factual. Autores como Jacques Le Goff e Johan 

Huizinga contribuirão para um maior esclarecimento quanto ao pensamento, à consciência, ao 

imaginário, enfim, ao universo mental do homem medievo.  

É evidente que não se trata de um estudo aprofundado do contexto histórico em  

questão. Nossa intenção é apenas situar Angela em um espaço-tempo definido, tendo como 

enfoque os principais conceitos da mística nele presentes. Ressaltamos que nossa finalidade 

com a realização deste capítulo é trazer um maior conhecimento a respeito da vida de Angela, 

porém não de sua mística. 

 

 

 

                                                           
1 “Ares do tempo” é expressão utilizada por Le Goff, em seu livro O imaginário medieval, para se referir à 
atmosfera sócio-política e cultural presente na época estudada. 
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A  BAIXA IDADE MÉDIA (SÉC. XI ao XIV) 

 

Contrários à tradicional definição de Idade Média, que a descreve de maneira uniforme 

como um longo período de completa estagnação, os séculos XI-XIV apresentam 

singularidades que em muito os distanciam desta visão generalizadora. Um recorte cuidadoso 

do período mostra uma sociedade em pleno movimento de transição e reformulação estrutural. 

Le Goff reconhece nas expressões do imaginário da época (expressões artísticas e literárias), 

as bases daquilo que mais tarde se configuraria como Renascimento, apontando a Itália como 

pioneira nessa transformação: “[...] o ‘grande’ Renascimento que em Itália começa nos 

séculos XII-XIV e que no resto da Europa triunfa nos séc. XV-XVI”2.         

Foi em meio a essa atmosfera marcada por profundas transformações políticas, 

culturais e religiosas que o cristianismo se consolidou e se instalou enquanto instituição 

formalizada. No transcorrer de aproximadamente 400 anos (séc. XI-XIV), a Igreja intercalou 

períodos de apogeu e declínio de seu prestígio, lutando para firmar-se como unidade e manter 

seu monopólio. O respeito pela instituição oscilava periodicamente e de acordo com as 

diferentes medidas e decisões tomadas pelos principais dirigentes do clero. Junto a isso, o 

comportamento irregular e abusivo por parte de alguns de seus representantes também 

provocava descrédito por parte do laicato, que adquiria uma concepção antagônica a respeito 

da autoridade sacerdotal. 

 

De todas as contradições que a vida religiosa desse período apresenta, a de mais difícil 
solução é a do confessado desprezo pelo clero, um desprezo que, como uma corrente não 
visível à superfície, se desenvolve paralelamente com o maior respeito pela santidade da vida 
sacerdotal [...] Nunca o povo se cansava de ouvir criticar os vícios do clero. Quando um 
pregador ataca o clero pode estar certo de ser aplaudido [...] No entanto os vitupérios dirigidos 
a padres e monges em geral vão de par com uma profunda veneração pela sagrada função que 
exercem. Ghillebert de Lannoy viu um padre em Roterdã apaziguar um tumulto só com o 
erguer o Corpus Domini.3  

 
 

Não foram poucas as resistências encontradas. Em meio a um clima de efervescência 

religiosa, o homem comum adquiria aos poucos uma nova consciência do mundo e de si 

mesmo, proporcionada pelas mudanças e transformações sociais. Le Goff diz que: 

 

O “regresso ao Antigo” estava já presente no século XIII – da invasão das 
universidades por Aristóteles às formas escultóricas dos púlpitos dos Pisano [...] a perspectiva 

                                                           
2 LE GOFF, O imaginário medieval, p. 36. 
3 HUIZINGA, O declínio da Idade Média, p. 163-4. 
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foi introduzida na óptica em fins do século XIII. A leitura difundiu-se muito antes da “galáxia 
de Gutenberg” e a alfabetização – fenômeno cultural que conta – não esperou pela imprensa. 
Na viragem do séc. XII para o séc. XIII, o indivíduo impunha-se já com tanta força como na 
Itália do Quattrocento.4 

 

e, mais adiante, complementa: “[...] a evolução das práticas religiosas e das produções do 

imaginário (artes, literatura, música ) abre um espaço-tempo novo no interior do  homem: o da 

consciência.”5 

A autonomia do homem medieval diante das questões religiosas e espirituais já vinha 

sendo fortalecida pela própria Igreja antes mesmo do séc. XII. As medidas tomadas por seus 

reformadores e a campanha de “purificação” da mesma, durante o pontificado de Gregório 

VII, no séc. XI, revitalizou o interesse pela religião em todos os setores da sociedade européia 

ocidental. A política adotada pelo papa, restituía o respeito perdido pelo clero e, 

simultaneamente, incentivava o laicato a participar da moralização da Igreja. Como aponta 

Burns, “em cartas de grande impacto propagandístico, ele denunciou os pecados de ‘padres 

fornicadores’ (com o que desejava referir-se, na verdade, somente aos casados) e instou o 

laicato a expulsá-los dos púlpitos ou boicotarem seus ofícios” 6.  

O resultado dessa campanha foi um reavivamento dos ideais e práticas cristãs, que 

refletiu não só no surgimento de novas ordens religiosas (cartuxos e cistercienses), construção 

de mosteiros e conventos, como também refletiu diretamente no quotidiano do homem 

comum, que adquiria um novo sentido para sua vida.  

A natureza da devoção e da crença religiosas modificava-se. Havia certo abandono do 

culto aos santos e uma ênfase na adoração de Jesus e da Virgem Maria. Aos poucos os cultos 

abandonavam o costume anterior de adoração das relíquias que atraíam peregrinos e doações, 

e concentravam-se na Eucaristia. 

              

[...] a celebração da Eucaristia sempre fora, naturalmente, parte importante da fé cristã, mas 
somente no séc. XII ela se tornou verdadeiramente central, pois somente então os teólogos 
elaboraram plenamente a doutrina da transubstanciação [...] A nova doutrina da Eucaristia 
realçou em alto grau a dignidade do sacerdote e encorajou os fiéis a meditarem sobre a Paixão 
de Cristo. Em conseqüência disso, muitos adquiriram um intenso sentido de identificação com 
Cristo, procurando imitar sua vida de muitas maneiras.7 

 

                                                           
4 LE GOFF, O imaginário medieval, p. 21. 
5 Ibid., p. 25. 
6 BURNS, História da civilização ocidental,  p. 284-5. 
7 Ibid., p. 286. 
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Ao lado dessa adoração pela morte e Paixão de Cristo, estava também a adoração da 

Virgem Maria. O culto à Virgem, que até então acontecia apenas de forma marginal, floresceu 

de maneira inexplicável por toda a Europa do século XII. Na interpretação de Burns, “o 

significado do culto de Maria era múltiplo”. Primeiro, porque se resgatava com isso o 

feminino na religião: a mulher não era mais somente a introdutora do pecado no mundo (Eva), 

mas passava a ser também a intercessora na absolvição e salvação dos homens (Maria); além 

disso, essa medida concedeu às mulheres da época uma figura feminina com a qual podiam 

identificar-se, realçando a própria religiosidade. 

À medida que avançava o século XII, o entusiasmo religioso popular começava a 

incomodar a Igreja, pois o fortalecimento da monarquia papal e a ênfase dada aos poderes 

miraculosos dos sacerdotes passavam a despertar suspeita por parte do laicato que, com o 

tempo, passou a duvidar dos verdadeiros objetivos idealistas da Igreja e de sua promulgada 

superioridade espiritual. Essa insatisfação desencadeou, na segunda metade do século XII, 

uma profusão de movimentos heréticos, destacando-se, entre eles, os albigenses e os 

valdenses. 

 

OS MOVIMENTOS HERÉTICOS 

 

Da variedade de movimentos heréticos ocorridos na Europa nesta época, merecem 

destaque, por sua influência e localização, os albigenses que 

 

tinham seu foco principal na Itália e no sul da França e constituíam uma recrudescência do 
dualismo oriental. Tal como os zoroastrenses, os gnósticos e os maniqueus antes deles, os 
albigenses acreditavam que toda matéria fora criada por um princípio mau, e que, portanto, a 
carne devia ser drasticamente mortificada. 8 
 

 
Apesar de desafiarem a autoridade dos padres católicos, os albigenses consideravam-

se cristãos. Sua postura de desobediência à Igreja oferecia uma válvula de escape à insatisfeita 

espiritualidade leiga da época. O incômodo provocado pelo movimento culminou com a 

convocação do papa Inocêncio III (início do séc. XIII) para que os senhores do norte da 

França organizassem a Cruzada dos Albigenses. Tais medidas não foram suficientes para a 

total destruição do movimento, que somente ocorreu depois de meados do século XIII. 

                                                           
8 BURNS, História da civilização ocidental, p. 288. 
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A heresia valdense foi mais importante e característica do protesto religioso do século 

XII. Teve início em 1170 por Pedro Valdo, rico comerciante de Lyon, que ansiava por imitar 

a vida de Cristo e dos apóstolos. 

                    
Decidido a praticar perfeitamente o seu ideal religioso, Pedro Valdo vendeu seus bens, 

deu dinheiro aos pobres e se pôs a pregar a pobreza. Condenado pelo bispo de Lyon, revoltou-
se dizendo que obedecia diretamente a Cristo e não à Igreja. Então foi excomungado. As 
idéias da heresia valdense se espalharam pelos Alpes, sobretudo nas regiões da Provença e do 
Languedoc, tendo sido assimiladas também pelos humildes do norte da Itália [...] Seus adeptos 
seguiam rigidamente o sermão da Montanha, recusando-se a prestar juramento, a aceitar a 
pena de morte, a hierarquia da Igreja e a crer no Purgatório, nas indulgências e na veneração 
dos santos.9 

 

O clima de profunda inquietação religiosa fermentava por toda a Europa, fazendo com 

que um novo papa adotasse novas medidas de combate aos hereges. Dentre eles, os valdenses 

que, embora não tenham sido dizimados, diminuíram significativamente.   

 

O PAPADO DE INOCÊNCIO III 

 

Em 1198, quando se tornou papa, Inocêncio III viu-se diante da grande disseminação 

das heresias que já vinham se formando por toda a Europa. Como medida, adotou uma 

estratégia dupla, com a qual esmagava seus opositores e apoiava os movimentos dispostos a 

aceitarem sua autoridade. 

 
Daí em diante a monarquia papal não seria mais ameaçada, mas restaria ainda alguma 

espiritualidade dinâmica no seio da Igreja [...] Em 1252, o papado aprovou o emprego da 
tortura em julgamentos inquisitórios, e a queima na fogueira tornou-se a punição mais comum 
para a desobediência religiosa.10 

 

No Concílio de Latrão, em 1215, Inocêncio III reafirma a doutrina segundo a qual os 

sacramentos ministrados pela Igreja eram indispensáveis à graça de Deus e à salvação, 

enfatizando dois sacramentos: a Eucaristia e a Penitência. 

 

A espiritualidade da época colocou uma grande ênfase na devoção da Eucaristia. Na 
Idade Média, a Eucaristia e o sacramento da Penitência eram os únicos sacramentos que 
conferiam um significado sério. A pessoa ia para a Missa, no entanto, não tanto para receber o 
corpo de Cristo como para vê-lo. Era comumente sustentado que o simples olhar a hóstia 
consagrada tinha efeito salvífico.11 

                                                           
9 ARRUDA, História antiga e medieval,  p. 471. 
10 BURNS, História da civilização ocidental,  p. 288. 
11 LACHANCE, Angela of  Foligno, p. 27. 
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Tratava-se de uma Igreja fortalecida pelas novas medidas adotadas. A política de 

combate aos hereges contava também com novos movimentos obedientes à Igreja. Inocêncio 

III soube aproveitar o aparecimento desses movimentos e abriu-lhes espaço dentro da igreja 

institucional. Os mais importantes foram as ordens de frades, os irmãos Pregadores ou 

Dominicanos (fundados em 1216) e os Irmãos Menores ou Franciscanos (aprovados em 1223, 

por Honório III). 

 

A ORDEM FRANCISCANA 

 

Dos movimentos nascidos no início do século XIII, um nos interessa em particular, 

por exercer influência direta na formação espiritual de Angela: o franciscanismo. Ainda que 

não fosse o único da época, esse movimento dominou a espiritualidade especialmente na 

Itália, sendo agente de mudanças sociais e econômicas na Europa de seu tempo.12 

Sua história teve início na primeira metade do século XIII, em uma Europa marcada 

por lutas e tensões religiosas e políticas. Nessa atmosfera conflituosa, um jovem de nome 

Francisco, a caminho de Spoleto, onde iria lutar junto a um nobre de Assis pela política anti-

imperial do papa Inocêncio III, recebe uma visão que mudou definitivamente os rumos de sua 

vida. Nessa visão ele “contrai núpcias com a Senhora Pobreza”. Desse momento em diante, 

passou a vagar incessantemente pelas cidades pregando sua verdade e vivendo uma autêntica 

vida evangélica.  

Aliado primeiramente a alguns poucos discípulos, o grupo que se formava ao redor de 

Francisco vivia em inteira conformidade com o Evangelho, entregue ao desejo de uma 

espiritualidade enfocada na humanidade de Cristo, seu sofrimento e crucificação. Seguir o 

caminho de Cristo em estado de perfeita pobreza era preceito fundamental que unia esses 

homens. 

 
Eles responderam a essas mudanças [econômicas e sociais na Europa medieval] e 

contribuíram para desenvolvê-las pela introdução da força purificadora e libertadora da 
observância radical do evangelho: seguindo os passos de Cristo, que era pobre, renunciando a 
toda forma de poder, e compartilhando a condição daquelas partes inferiores da sociedade. 13 

 

Diante de todo o descrédito em que se encontrava a Igreja, causado pelo 

comportamento de seus representantes, esses homens, com sua prática pregadora e a vida 

                                                           
12 Cf. LACHANCE, Angela of Foligno, p. 29. 
13 Ibid., p. 29. 
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simples que levavam, conquistavam simpatia e popularidade por toda a Itália, em especial na 

região da Umbria. 

 
Com a difusão do novo ideal de vida evangélica apregoado pelos frades, que saíam 

continuamente para pregar nas diversas regiões da Itália, um grande número de leigos passou a 
aderir ao franciscanismo. Tomás de Celano descreve como Francisco tocava os corações de 
seus ouvintes ao pregar na Umbria, para um público misto, constituído de nobres, clérigos e 
leigos. 14 

 

Crescia, assim, o número de discípulos, formando desse modo um primeiro núcleo 

fundador dessa Ordem que, por estar ainda em formação, debatia-se entre a vida eremítica-

contemplativa e a dedicação à pregação evangélica entre os homens. Esta dúvida foi resolvida 

através de uma revelação divina feita a Francisco, a partir da qual ele definiu o destino do 

grupo que passava a dedicar-se à pregação; entretanto, ao longo da história da Ordem, os dois 

caminhos se manifestaram juntos. 

 

Francisco não tinha plena confiança em sua prudência e nem na dos outros, e resolveu 
servir-se da oração para pedir a Deus que manifestasse a Sua vontade nesse assunto. Soube, 
então, por revelação divina, que Deus o havia enviado a fim de que ganhasse para Cristo almas 
que o diabo se empenhava em arrebatar-lhe.15 

 

Toda a orientação da Ordem voltava-se para a humanidade de Cristo e a busca pela 

semelhança com Ele. O itinerário espiritual proposto trazia um processo de união divina e 

desapego do eu, que se alcançava através da imitação da vida de Cristo. Dessa maneira, a 

pobreza e a humildade passavam a significar a verdadeira mensagem contida no Evangelho a 

ser obedecida pelos filhos escolhidos de Deus. “O místico e a exaltação da pobreza era 

percebida como a cura para os males dos tempos, uma resposta concreta às expectativas de 

Cristo para  sua Igreja.”16 

Ainda na primeira metade do século XIII, a Ordem expande-se em tal proporção que é 

obrigada a dividir-se em províncias, nomeando ministros para administrá-las. “A partir de 

1217, [...] a Ordem apresentava-se numericamente grande e representativa, pois já havia 

atingido todas as camadas da população medieval, nobres, mestres, artesãos e outros.”17 

                                                           
14 FALBEL, Os espirituais franciscanos, p. 15. 
15 Ibid., p. 10. 
16 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 26. 
17 FALBEL, Os espirituais franciscanos, p. 18. 
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O ano de 1217 foi um ano importante para os rumos que a Ordem iria tomar no futuro. 

Nele, Ugolino de Ostia foi nomeado cardeal protetor da Ordem e, como tal, dava completa 

cobertura aos franciscanos que, como ele acreditava, revigorariam a moral da Igreja. 

 

Ugolino, que já era homem idoso e experimentado, havia percebido a importância 
dessa nova Ordem religiosa para a Igreja que, naquele tempo, estava desejosa de reformas. 
Atacada por males graves contra os quais as tentativas de cura pouco ou nada tinham 
conseguido, Francisco e seus frades apareciam como enviados inesperados para levantar a 
moral da Igreja assolada pela heresia. Daí o cardeal Ugolino depositar tantas esperanças nos 
religiosos mendicantes. 18 

 

Passados dois anos da nomeação do cardeal, Francisco sai em missão para o Oriente 

com o objetivo de expandir a Ordem que, durante sua ausência, caminhou distante de seus 

ideais. Ugolino concedeu direitos a ela, os quais terminaram por desviá-la dos princípios de 

pobreza e fraternidade. De volta do Oriente, decepcionado com os rumos tomados pela 

Ordem, Francisco abdica indicando Pedro Cataneo para seu sucessor.  

 

Ao ouvir as modificações que se processavam na fraternidade, Francisco decidiu-se 
por voltar o mais rapidamente possível para a Itália. Desembarcando em Veneza, viajou em 
direção ao sul, para Bolonha, e lá chegando encontrou um convento construído com a 
finalidade de servir de lugar para estudo. [...] Francisco recusou-se a ficar naquela construção 
[...], pedindo aos frades daquela casa, inclusive aos enfermos, que a abandonassem.[...] Parece 
que naquelas circunstâncias o ocorrido em Bolonha não foi um caso único [...] Aflito e 
enfermo, angustiado com o destino de sua Ordem, cuja direção escapara de suas mãos 
enquanto estivera ausente, resolveu abdicar naquele momento. 19 

 

Seu sucessor falece logo após a nomeação, ficando frei Elias em seu lugar. Em 1221, a 

Ordem se encontrava sob a orientação de Elias, dos ministros provinciais e do cardeal protetor 

Ugolino, pois Francisco se retirara devido a problemas de saúde. 

O repúdio, por parte de seu fundador, pelas mudanças que a fraternidade vinha 

sofrendo, encontra-se registrado nesta passagem onde Francisco responde aos “homens de 

letras e ciências”, reunidos no Capítulo de Pentecostes, em 1222, e que tentavam convencê-lo 

a seguir “os conselhos dos religiosos mais instruídos e sábios”. O santo fundador percebia as 

novas tendências que dividiam e desviavam a Ordem de seu eixo central: a pobreza. 

 

[...] o Senhor Se dignou a chamá-lo para que andasse pelos caminhos da humildade e da 
simplicidade, e quer que não se aparte desse caminho. [...] Pelo que não quero que me citeis 
nenhuma Regra, nem a de São Bento, nem outra qualquer [...] Mas em troca, Deus vos 

                                                           
18 FALBEL, Os espirituais franciscanos,  p. 19. 
19 Ibid., p. 22-3. 
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confundirá por essa vossa vã ciência e inflamada sabedoria, e eu acredito que Deus vos 
castigará, servindo-se dos que são ministros da justiça, até que vós, querendo ou não, volvereis 
de novo ao vosso primitivo estado, para vossa vergonha. 20 

 

Preocupado com os acontecimentos que lhe escapavam ao controle, Francisco 

estabelece uma nova Regra e a leva até Ugolino. Esta foi tida como a Regra oficial da Ordem, 

embora, mais tarde, os ministros tenham feito desaparecer dela a parte que cita o santo 

Evangelho: “Nada levarás pelo teu caminho.” Em 1226, Francisco falece e deixa junto à 

Regra um Testamento.  

Elias de Cortona, sucessor de Francisco como ministro geral, foi o causador dos 

conflitos que mais tarde levarão às divisões internas da Ordem. Figura arrogante, grosseira e 

mal intencionada, era avesso à Ordem e em muito a desviou dos ideais franciscanos. O 

descontentamento, por parte dos verdadeiros e primeiros discípulos de São Francisco, fez com 

que se demitisse logo a seguir, mas, enquanto ministro geral, cuidou da construção da Basílica 

de Assis, não obedecendo a limites para a arrecadação financeira. Frade Leão, um dos 

primeiros discípulos da Ordem, quebrou o vaso que seria usado para recolher fundos para a 

construção e foi perseguido pelo ministro Elias por isto. 

A bula Quo Elongati de 1230, publicada pelo papa Gregorio IX, foi um dos primeiros 

documentos “que oficializaram o abandono dos primitivos ideais do fundador”21. Nela, o papa 

faz algumas interpretações que descontentam os primeiros discípulos, devido à extensão de 

regalias dadas à revelia da Regra e do Testamento de seu fundador. E já sob o generalato de 

João Parenti, a Ordem continua a distanciar-se dos ideais que a fundaram. “Durante o 

generalato de João Parenti, (1230 a 1232) a Ordem continuou a prosperar [...] A estabilidade 

em conventos, favorecidos pela Quo Elongati, ia dando um caráter semelhante ao das demais 

ordens existentes na época.”22 

No período que estamos tratando, dava-se também valorização acentuada aos estudos 

e com isso a aquisição de livros, construção de bibliotecas e conventos fixos e cômodos para 

estudo. Nessa fase do franciscanismo, era significativo o número de frades universitários que 

se destacavam como pregadores profissionais. Depois passaram também a exercer o 

                                                           
20 FALBEL, Os espirituais franciscanos, p. 24. 
21 Ibid.,  p. 40. 
22 Ibid.,  p. 41. 
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ministério pastoral. “Uma tensão estava se criando entre os frades e o clero secular,                   

causada por interesses que pouco ou nada tinham a ver com a pobreza absoluta.”23 

A concepção de pobreza, que desde os primórdios da construção da Ordem vinha 

causando disputas e desentendimentos entre seus membros, ainda será motivo de divisões 

irreconciliáveis dentro dela. Vista por alguns como a espinha dorsal do franciscanismo, a qual 

deve ser seguida rigidamente e de acordo com a Regra e Testamento de Francisco, a pobreza 

proposta pelas últimas mudanças dentro da Igreja, descontenta parte dos religiosos 

franciscanos, que mais tarde virão a ser conhecidos como os Espirituais e sobre os quais 

falaremos agora. 

 

OS ESPIRITUAIS FRANCISCANOS 

 

É difícil delimitar as origens desse movimento dentro da família franciscana, mas tudo 

indica que se tornaram uma facção dentro do franciscanismo em 1236, no tempo do 

generalato de Elias de Cortona. “[...] em 1236, levantou-se um grupo de frades liderados por 

Cesário de Spira, homem íntegro, douto, santo, adepto e intrépido defensor da              

pobreza evangélica e da estreita observância da Regra. Estes frades [...] opuseram-se às 

extravagâncias de Elias.” 24 

Entre os primeiros membros desse grupo, que se distinguia pela estrita observância da 

Regra e Testamento deixado por seu fundador, encontravam-se os companheiros mais 

próximos de Francisco: Bernardo de Quintavalle, seu primeiro discípulo, Giles, Leão, entre 

outros. “Eles é que formavam o círculo íntimo de amigos do santo”25 e mantinham-se fiéis 

àquilo que compreendiam como espinha dorsal do franciscanismo: a Senhora Pobreza. De 

fato, podemos conceber esta facção do franciscanismo, de seu início até o final de seu 

caminho, pela obediência e defesa da pobreza de acordo com sua descrição encontrada na 

Regra e Testamento deixado por Francisco. 

 

Estes discípulos constituíram o primeiro grupo a não aceitar as mudanças ou 
adaptações da Ordem e a se opor aos “relaxados” e aos litterati, os quais, uns queriam 
privilégios e segurança, outros a influência intelectual nas instituições da época. Por sua 
natureza, esse núcleo de amigos íntimos não possuía ambições seculares e nem tampouco 
eclesiásticas. Pelo contrário, nota-se nesse grupo uma acentuada tendência de “fugir do 

                                                           
23 FALBEL, Os espirituais franciscanos, p. 42. 
24 Ibid.,  p. 105. 
25 Ibid., p. 106. 
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mundo”, de refugiar-se nos lugares ermos, em montanhas pouco acessíveis, ou em cavernas 
não visitadas, para viverem no estilo de vida dos eremitas contemplativos e extáticos. O 
êxtase, o fervor, eram traços característicos desses primeiros frades, freqüentemente tomados 
por visões em que se lhes revelavam os mistérios da criação e do Criador. 26 

 

 A segunda geração de Espirituais franciscanos não chegou a conhecer Francisco, mas 

certamente sofreram influência do primeiro círculo de amigos. Esta segunda geração, que se 

encontrava na Marca de Ancona, teve oportunidade de se organizar pela primeira vez quando, 

no Concílo de Lyon, em 1274, se opuseram às tentativas de Gregório X de conceder às ordens 

mendicantes o direito a posse de bens e propriedades. 27 

 Os Espirituais incomodavam tanto ao clero secular quanto aos seus irmãos frades do 

interior da Ordem. Os conflitos internos, assim como a distinção entre os ideais religiosos de 

cada grupo em particular, distanciavam cada vez mais os ideais fraternos do santo fundador. 

Unidos pelos ideais de pobreza, humildade e simplicidade, os Espirituais franciscanos, 

seguiam em pregações calorosas, procurando por uma verdadeira vida evangélica. 

 O grupo não possuía uma organização administrativa, doutrinas ou ensinos 

sistemáticos.28 São retratados na história enquanto grupos de frades franciscanos que 

partilhavam de determinadas propensões, como a já mencionada observância irrestrita da 

pobreza, somadas a uma preferência pela solidão no meio rural, a repulsa pelo conhecimento 

mundano e a “convicção de que o sofrer era um sinal necessário para uma vida em 

conformidade com Cristo”29. 

 Muitas foram as situações de desacordo entre a Igreja e os Espirituais que, como já 

dissemos, encontravam oposição também dentro da própria Ordem. Não faltaram 

perseguições injustas, julgamentos sem defesa e tortura àqueles irmãos Espirituais que 

ousavam “perturbar a ordem” e que foram chamados de rebeldes, heréticos e cismáticos por 

um longo período. 

 

Entretanto é difícil datar exatamente quando o fogo da controvérsia começou, existe 
ampla evidência que mostra seu começo logo depois do Concílio de Lyon em 1274. Angelo 
Clareno registra que neste momento, em um capítulo provincial, alguns dos frades das 
Marches na Itália foram encarcerados e condenados como hereges e destruidores da Ordem.30 

                                                           
26 FALBEL, Os espirituais franciscanos, p. 106-7. 
27 Cf. ibid., p. 107. 
28 Cf. LACHANCE, Angela of Foligno, p. 31. 
29 Ibid., p. 31. 
30 Ibid., p. 32. 
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 Encontramos entre esses homens, figuras de destaque pela atuação frente às 

dificuldades como também devido à peculiaridade da espiritualidade que apresentavam.  A 

seguir, apresentaremos dois desses representantes, cuja contribuição aos “ares dos tempos” se 

deu de maneira marcante. 

 

Angelo Clareno e Ubetino de Casale 

 Na Marca de Ancona, berço dos Espirituais, temos a presença de Angelo Clareno, 

Espiritual atuante que se viu perseguido e excomungado devido a acusações que chegaram até 

Bonifácio VIII. De acordo com Falbel, “Bonifácio VIII ordenou [...] que perseguissem os 

frades, fazendo com que Liberato e Angelo se refugiassem no sul da Tessália. Ao mesmo 

tempo foi ordenada a excomunhão desses Espirituais.” 31 

Na região da Toscana, na Umbria, encontramos a figura de um outro Espiritual de 

renome e que teve contato pessoal com Angela. Trata-se de Ubertino de Casale, citado por 

Dante em sua Comédia e que ingressou na Ordem em 1273. Estudou filosofia em Paris e 

abandonou os estudos para dedicar-se à doutrina de Cristo. Em 1284, de volta à Itália, 

“provavelmente sofreu a influência de Espirituais como João de Parma, e místicas como 

Angela de Foligno e Cecília de Florença [...] e ainda do líder espiritual Pedro de João Olivi”32 

Ubertino tornou-se um pregador das idéias Espirituais, mas não tardou a ser condenado 

devido a seu pensamento heterodoxo a respeito da Igreja. Foi libertado depois e, diante da 

proibição da pregação, retirou-se para Alvernia, em 1305, onde escreveu sua obra 

fundamental Arbor Vitae Crucifixae Iesu, na qual relata seu encontro com Angela de Foligno: 

 
Aos 25 anos de idade (parece se referir a 25 anos depois de haver feito os votos, 

portanto em 1298) conheci a reverenda madre e santíssima Angela de Foligno, autêntico anjo 
na terra. Jesus lhe mostrou os defeitos de meu coração e seus benefícios secretos de tal 
maneira que não pude duvidar que era Cristo quem falava nela.33 

 

 Para finalizar a descrição referente aos Espirituais e, também, para que o fenômeno 

seja entendido de maneira um pouco mais detalhada, falta-nos abordar a influência que esse 

grupo sofreu das idéias e ensinamentos de Joaquim de Fiore. 
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32 Ibid., p. 118. 
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Joaquim de Fiore 

O destaque dado ao abade Joaquim de Fiore se deve à influência e contribuição de 

seus escritos sobre o pensamento dos Espirituais Franciscanos, grupo ao qual Angela também 

pertenceu. Nascido na Calábria, em 1135, Joaquim de Fiore foi abade da Ordem Cisterciense, 

renunciando mais tarde para viver como eremita. Em 1188, fundou a Ordem Florense, que 

teve a Regra aprovada pelo papa Celestino III em 1196. Suas principais obras foram 

Concordia novi et veteris Testamenti, Exposito in Apocalypsim e Psalterium decem 

chordarum, compostas no deserto de Pietralata, onde viveu como eremita. 

 Mas, é após sua morte, em março de 1202, que seu pensamento irá se propagar em 

vários países da Europa e, principalmente, pelos grupos heréticos da época, em especial os 

Espirituais que, sedentos por uma espiritualidade profunda e isenta das contaminações 

presentes na instituição religiosa de seu tempo, viam nas idéias de Joaquim um caminho 

espiritual purificado e essencial. 

 

Aos olhos da maior parte da heresia, necessário era voltar à simplicidade e à 
humanidade primitivas, desfazendo-se da autoridade eclesiástica, supérflua para a verdadeira 
fé [...] é a vontade de praticar o Evangelho segundo sua letra, como ideal de perfeição de todo 
cristão, longe dos interesses mundanos, de realizar verdadeiramente a Ecclesia Spiritualis. É 
nesse contexto que podemos compreender a obra de Joaquim de Fiore e a influência que 
exerceu sobre as heresias que surgiram após a sua morte e em particular sobre os Espirituais 
franciscanos. 34 

 

Seu pensamento gravita em torno da Trindade que determina uma concepção evolutiva 

da história. A Trindade se manifesta no tempo histórico da humanidade, constituindo três 

idades do mundo. A idade do Pai, que equivale ao Antigo Testamento, em que predomina a 

Lei e também onde o homem vive segundo a carne. Na seqüência se dá a idade do Filho, na 

qual o homem vive um período intermediário entre a carne e o espírito e nele predomina o 

Novo Testamento. A estes dois sucede a terceira idade, que é marcada pelo Espírito Santo. É 

o período do Amor, onde uma compreensão superior a respeito dos dois Testamentos surge 

construindo o Evangelho do Espírito Santo, que trará um conhecimento espiritual até então 

velado ao homem. “[...] e este espírito eterno sacado das Escrituras pelo spiritualis intellectus, 

por uma interpretação espiritual superior, é o que subsistirá, enquanto a letra escrita 

desaparecerá no futuro.”35 
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Várias são as influências presentes no pensamento de Joaquim, em especial a de John 

Scotus Eriugena (810-877), que também desenvolve uma visão triteísta da história da 

humanidade. São elas: a primeira, a do Velho Testamento, que vê “a verdade através das 

nuvens de mistérios ininteligíveis”; a segunda, a do Novo Testamento, que será “iluminado 

com alguns raios de verdade e com alguns símbolos obscuros”; e, por fim, a terceira que será 

a da Vida Futura, “que deixará ver a Deus sem mediação.”36 

Scotus Eriugena ressurge no século XII sob o enfoque filosófico de Amaury de 

Chartres. Este, após sua morte, deixará um movimento considerado herético, os amauricianos 

que, mais tarde, serão os primeiros a serem chamados Espirituais. Estes discípulos de Amaury 

também desenvolveram uma interpretação histórica da Trindade semelhante à de Joaquim, 

mas nada comprova a influência deste sobre o grupo. 

 
Assim como Joaquim, dividiam eles a história em três períodos correspondentes a três 

pessoas da Trindade [...] a divisão básica era idêntica à de Joaquim, isto é, a idade do Pai, 
abrangendo o período do Velho Testamento, a do Filho, o período do nascimento de Jesus até 
os dias dos amauricianos, quando se inicia a idade do Espírito Santo [...] sob a orientação 
destes Espirituais o mundo entraria em uma etapa superior, quando cada ser humano veria a si 
mesmo como divino. Aqui se aproximam as doutrinas dos amauricianos e de Scotus 
Eriugena.37 
 

Não pára por aí as influências observadas em Joaquim. Essa divisão da história 

encontra antecedentes também em Santo Agostinho. Alguns autores vêem Gilbert de la Porrée 

como antecessor de Joaquim e ainda há quem aponte a continuação da tradição da Igreja 

grega em suas obras. De qualquer modo, sua influência sobre o grupo de Espirituais 

franciscanos se faz sentir com clareza após meados do século XIII. 

 
Pela crônica de Salimbene tem-se a impressão declarada de que o joaquinismo 

penetrara a fundo na Ordem Franciscana, bem como em várias camadas sociais da época [...] 
A presença profunda, incontestável, do joaquinismo na Ordem se revela na figura proeminente 
de seu ministro-geral (1247-1257), o frade João de Parma [...]38 

 

Joaquim não foi considerado um herético pela Igreja romana, mas antes sim, “um 

místico impregnado do espírito profético das Escrituras.”39 E não resta dúvida que a 

profundidade de sua mística influenciará os rumos dos Espirituais franciscanos. 
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A espiritualidade encontrada no movimento dos Espirituais propunha uma nova 

concepção de vida e valores, largamente separados dos valores econômicos e políticos 

emergentes na Europa. O efeito evangelizador das pregações desses religiosos logo se fez 

sentir na população leiga que, levada pelo desejo de viver a verdade apregoada pelos frades, 

fez surgir a Ordem Terceira, ou da Penitência, à qual Angela pertenceu. “Deste modo, um 

grande número de leigos foi levado ao desejo de viver segundo os valores da nova religião. E 

assim se dá a formação da Ordem Terceira ou da Penitência.”40 

 

A ORDEM TERCEIRA OU PENITENTE 

 

O distanciamento entre a Igreja e seus fiéis, suscitado pela rígida hierarquização da 

primeira, provoca o surgimento de um laicato emancipado no que concerne à sua busca 

espiritual. Esse laicato termina por formar um movimento penitencial complexo, cuja 

expressão dentro do franciscanismo irá permear o caminho espiritual de Angela. O penitente 

podia estar associado tanto ao franciscanismo como ao dominicanismo. Mas aqui nos 

ateremos ao movimento penitente franciscano, devido ao nosso interesse em esclarecer as 

influências exercidas sobre Angela. 

No início, o movimento era composto por leigos desejosos por viverem uma vida 

santificada em sua própria residência, seguindo os principais preceitos franciscanos. Foi 

somente no pontificado do papa franciscano Nicolau IV que o movimento recebeu uma 

formalização que o distinguia enquanto organização, de acordo com a bula Supra Montem 

(1289), a Regula bullata. 

Os penitentes, que se encontravam sob a “influência e inspiração franciscanas”, 

possuíam regulamento que regiam as práticas sociais e religiosas. Usavam trajes simples de 

cores claras-cinzentas, assistiam Missa regularmente, sendo que o membro analfabeto (talvez 

como Angela) tinha licença para substituir as sete horas canônicas por um certo número de 

Pai Nosso e Ave Maria. A confissão e a comunhão eram obrigatórias por três vezes ao ano, 

assim como certos jejuns. Os membros masculinos eram proibidos de pegarem em armas e de 

prestarem juramento. Não podiam comparecer a espetáculos e se distinguiam por realizarem 

trabalhos caridosos para com os desfavorecidos sociais. Além disso, em algumas festas do ano 

litúrgico, estavam proibidos de manterem relações conjugais, sendo que as virgens deveriam 
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continuar a viver com seus pais e as viúvas – como foi o caso de Angela, depois da morte do 

marido – deveriam viver com outros penitentes na casa do falecido.  

Havia ainda outros casos de penitentes, homens e mulheres solteiros ou viúvos, que 

viviam juntos sob alguma regulamentação que achassem mais apropriado, como a fundação 

de Santa Clara de Montefalco, onde viviam sob a influência do franciscanismo, embora 

tivessem adotado a Regra de Santo Agostinho. 

 

[...] eles possuíam seu próprio dinamismo, um entusiasmo para conduzir seus próprios 
assuntos sem a interferência dos clérigos. Certamente, eles sentiam fortemente a necessidade 
de uma espiritualidade da igreja, especialmente dos mendicantes que mostravam um 
evangelho vigoroso e mais radicalmente ousado, mas em geral não quiseram ser submetidos às 
Ordens.41 

 

 De modo geral, esse movimento tornou-se referência de conduta cristã, tecendo dentro 

de suas próprias casas, caminhos espirituais como os de Santa Margaret de Cortona (d. 1279), 

Cais Pellinagno (d. 1289) e Angela de Foligno.  

 A presença da mulher no estilo de vida penitente, como também em todo o universo 

religioso da baixa Idade Média, foi um fenômeno vital à espiritualidade que se formava na 

época.  Essas mulheres, impulsionadas por algo em seu interior, marcaram uma época, 

principalmente no que diz respeito à literatura visionária. 

 

Mulheres, escrita, experiência interior [...] Na Idade Média, as mulheres se 
apropriaram dos instrumentos de escrita para falar de si mesmas e de Deus, pois Deus foi o 
que encontraram em suas câmaras, em suas moradas, em seus castelos de alma [...] A 
experiência mística contida em suas palavras e recolhida nos textos é um dos grandes tesouros 
da espiritualidade do Ocidente Europeu. 42 

 
 

A condição feminina encontrada no mundo medieval é certamente restrita, mas sua 

importância, dentro da literatura religiosa de seu tempo, forma um fenômeno curioso e 

revelador. Foi na esfera religiosa que a mulher encontrou sua notoriedade, registrando sua 

influência não só dentro dos movimentos organizados como o franciscanismo e 

dominicanismo, como também dentro de grupos isolados como as beguinas. 
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BEGUINAS – UMA PRESENÇA FEMININA 

 

Não se trata simplesmente de uma opção de vida religiosa. A de 1200, as novas 
correntes de espiritualidade feminina e os movimentos religiosos protagonizados por mulheres 
tomam múltiplas formas: monjas, reclusas, beguinas. Estas últimas, sem dúvida, constituem 
uma das manifestações mais originais e características. Trata-se de mulheres que vivem uma 
vida religiosa à margem das instituições eclesiásticas, quer dizer, à margem do monastério [...] 
às vezes no seio da própria família, outras vivendo sozinhas, ou junto com uma companheira, 
ou bem formando pequenas comunidades urbanas independentes.43 

 

Como já mencionamos, a decadência das instituições tradicionais nessa época provoca 

o surgimento dessa nova forma de vida religiosa que inclui os movimentos de mulheres 

religiosas. O repúdio às instituições tradicionais, vistas como deficientes e antiquadas, 

provocou o aparecimento do referido movimento, nos séculos XII e XIII. A espiritualidade 

presente nesses grupos assemelhava-se em muito à espiritualidade franciscana. Seguiam o 

evangelho, a igreja apostólica; adotavam a castidade e a pobreza; tinham na humanidade de 

Cristo inteira devoção e “um amor ardente pela Eucaristia”. Suas principais influências 

provinham de variadas fontes, entre elas Santo Agostinho, Santo Anselmo, os Padres Gregos 

e a literatura apócrifa, mas acima de tudo de São Bernardo e os Cisterciences mais velhos.44  

A conformação desse movimento na Itália assume um aspecto particular, semelhante 

ao adquirido pelo movimento penitencial, em que os membros davam preferência para a 

reclusão em suas próprias casas, freqüentemente próximas a uma igreja ou convento. 

 

Em alguns casos, com – e ocasionalmente sem – a autoridade do bispo ou clero locais, 
elas “encarceravam” a elas mesmas e viviam do trabalho de suas mãos ou da esmola dada a 
elas. Só, com uma ou duas companheiras, elas viviam em reclusão por longo ou breve e 
intenso período. 45 
 

O que temos registrado a respeito das experiências destas mulheres, na maior parte das 

vezes, chega-nos pela escrita masculina. A maneira como elas experimentavam sua união 

mística com Deus traduzia-se em uma linguagem de amor e erotismo, próprios da tendência 

da época. Era chamado o misticismo nupcial, estilo dominante entre as beguinas. Também, 

uma outra tendência da época estava naquilo que denominavam misticismo de essência que, 

de maneira simplificada, implicava na ascensão da alma a Deus por meio de sua aniquilação 

ou pobreza. Deixando de ser ela mesma, a alma em seu ápice se une e se funde à essência 
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divina, “Àquele que é”. É provável que a inspiração para o surgimento desse tipo de 

misticismo tenha sua origem nas “influências encontradas em alguns Padres Gregos (em 

particular Maximus o Confessor e Pseudo Dionysius) e mais tarde pelo já mencionado Scotus 

Eriugena”46. Beguinas como Margarite Porete e Hadewijch de Amberes, ambas 

contemporâneas de Angela de Foligno, representam essa tendência do misticismo de essência. 

Suas místicas, que aboliam a intermediação entre o homem e Deus e assemelhava-as à 

doutrina dos hereges do Espírito Livre, incomodavam sobremaneira os interesses da Igreja. 

Como resultado, foram condenadas no Concílio de Viena (1311-1312), tendo Margarite 

Porete o destino mais trágico de todas: foi queimada como herege em Paris, em 1310.  

Na mística de Angela encontramos elementos que podem ser associados a ambas as 

tendências mencionadas acima: misticismo nupcial e de essência. Mas ainda nos falta apontar 

um outro componente presente em sua mística. Trata-se de uma outra tendência da época, 

especialmente das mulheres místicas italianas, que era o chamado “misticismo de paixão”. 

Dentro dessa forma de misticismo, inspirada pela devoção à humanidade de Cristo presente 

no franciscanismo, encontra-se o enfoque dado à Cruz e à Paixão. Por meio de práticas 

ascéticas e da meditação especialmente da Paixão de Cristo, o místico alcança o desejado 

estado extático.  

Como último ponto a ser enfocado no contexto de Angela, passaremos agora para uma 

descrição sucinta de sua cidade natal: Foligno. Porém, antes mesmo de abordarmos a cidade 

de Foligno propriamente dita, convém relembrarmos, de maneira bem resumida, o panorama 

geral da Itália nesse momento, para que melhor possamos visualizar suas implicações e 

influências sobre a referida cidade. 

 

A CIDADE DE FOLIGNO 

 

Nos anos que circundam a vida de Angela, a Europa (naturalmente, a Itália também) 

conheceu 16 papas. Os conflitos entre Igreja e Estado atingiam todas as camadas sociais. 

Alguns homens, possuidores de profundo sentimento religioso, procuraram por reformas 

sinceras, tanto no interior da Igreja, quanto no Estado. Entre eles, Gregório X (1271-1276), 

Celestino V (1294) e o rei canonizado São Luiz (1226-1270). Mas nenhum esforço foi capaz 

de deter o declínio do prestígio do papado. Na Itália, na segunda metade do século em 

questão, século XIII, assistia-se a guerras constantes entre as cidades inimigas que emergiam 

                                                           
46 LACHANCE, Angela of foligno, p. 40. 
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em decorrência do desmoronamento do feudalismo. Como nos aponta Lachance, “[...] os 

sinais de desagregamento social e político estavam em todo lugar. Dante resumiu habilmente 

o resultado da crise espiritual política no sexto canto do Purgatório: ‘Ah dividida Itália, imersa 

em fel, nau sem piloto, em meio do tufão, dona de reinos, não, mas de bordel’”47. 

As cidades, que surgiam das rotas comerciais em expansão pela Itália, traziam o 

aparecimento de uma nova classe social: a mercantil. Esta, por sua força econômica, permitia 

não só a expansão do Ocidente europeu como também sua aliança com o Oriente. Elas 

funcionavam como centros comercial, artístico, intelectual e religioso. Nelas se estabeleciam 

as novas universidades. 

 

Como cidades e comunidades se tornaram movedoras principais da nova civilização, 
elas se tornaram locais para o estabelecimento das numerosas e poderosas universidades. Paris 
e Bolonha estavam entre as mais notáveis. Os grandes sistemas escolásticos elaborados nestes 
novos centros de aprendizagem, competiam com a existência de um padrão de pensamento de 
controle do clima cultural e intelectual. Nas artes, um novo estilo, mais realístico encontra 
expressão nas obras-primas de um Giotto e um Cimabue. Um deslocamento da representação 
de Cristo triunfante para o Cristo que sofre na cruz começa a firmar-se em 1250-1255. 48 

 

Foligno acompanhou de perto o desenvolvimento comercial da Umbria. Localizada no 

Vale da Úmbria, a poucas milhas de Assis, Foligno possuía uma posição estratégica, em meio 

às rotas de comércio que ligavam Ancona, Florença e Pisa, sendo eixo do tráfico entre os 

mares Adriático e Tyrrhenian. O desenvolvimento econômico penetrava o universo religioso 

da cidade, evidenciado pelo aumento do número de igrejas e conventos construídos no final 

do século. “A igreja institucional neste período pareceu participar da euforia econômica que 

Foligno estava apreciando, como foram comprovados pelos resultados de um censo (1295 – 

1296), pedido pelo Bispo Bernardo, para avaliar a riqueza de propriedade eclesiástica em sua 

diocese [...]”49 E, como se poderia esperar, em reação à esta abundância econômica  ostentada  

pela  instituição,  um  grande  número  de  reformadores,  entre  eles  os mendicantes, 

predominantemente franciscanos, se encontravam atuantes pela região. Os dissidentes da 

família franciscana, os Espirituais, circulavam ao redor de Foligno e se relacionavam, direta 

ou indiretamente, com os habitantes desta cidade, inclusive Angela. Entre os mais 

representativos, encontravam-se os já mencionados Angelo de Clareno, Ubertino de Casale e 

o poeta dos Espirituais, Jacopone de Todi. 

                                                           
47 LACHANCE, Angela of Foligno,  p. 25. 
48 Ibid., p. 25. 
49 Ibid., p. 43. 
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Além dos grupos acima mencionados, havia também em Foligno a presença do 

movimento penitencial de mulheres, de comunidades semelhantes ao estilo das beguinas, de 

movimentos populares como o Flagellanti, Fraticelli e da seita do Espírito de Liberdade. Esta 

última recebe critica radical por parte de Angela que, diferentemente da seita, não acredita na 

capacidade humana para conduzir a alma a Deus. Diz ela nas Instruções: “Se há alguns (como 

esses que dizem ter o ‘espírito de liberdade’) que clamam viver sem desejos e não têm 

nenhum anseio e de maneira nenhuma e em momento algum são responsáveis por suas ações, 

eles não devem ser acreditados, pois não dizem a verdade.”50 

Em meio a essa efervescência religiosa que circulava pelo vale da Umbria e Foligno, 

Angela se situava e trilhava seu próprio caminho. Vivia em uma casa simples, em companhia 

de uma mulher conhecida pelo nome de Mazzuola, no estilo das beguinas. Freqüentava a 

igreja franciscana próxima de sua casa e o convento de São Francisco que, no final do século 

XIII, era indiscutivelmente o núcleo central dos Espirituais. Acredita-se que o irmão A, 

confessor de Angela, pertencia a ele. 

Também ligada a esse convento de S. Francisco, encontrava-se uma fraternidade, 

fundada em 1270, à qual Angela pertencia. Formada por homens e mulheres pertencentes à 

Ordem de Penitência, essa fraternidade condensava em suas convicções preceitos pertencentes 

ao franciscanismo, aos Espirituais e ao Fraticelli. Mas não possuímos maiores informações a 

seu respeito, pois pouco se sabe sobre essa fraternidade de um “franciscanismo subterrâneo”,  

do qual Angela participou e terminou seus dias no papel central de Mãe Espiritual. 

Assim, finalizamos o contexto histórico de Angela. Sua mística comporta todas as 

características apontadas até aqui, formando, por meio dessas qualidades comuns ao universo 

místico, um caminho singular e original. Sem dúvida alguma, a trajetória espiritual de Angela, 

assim como a de todo místico, inicia-se dentro de um repertório coletivo e comum à mística 

da época, para depois suplantá-lo num mergulho único. É pelo menos o que Angela nos relata 

ao retornar das trevas: “Quando estou nesta treva não me lembro de nada que seja humano, 

nem do Deus-homem, nem de nenhuma coisa que tenha forma. No entanto, vejo tudo e não 

vejo nada”51. 

                                                           
50 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 224. 
51 Ibid., p. 205. 



 
Fig. 2 Mosteiro Franciscano de Foligno. Foligno, 2005, fotografia col. gentilmente cedida por 
Dom Bernardo Bonowitz, OCSO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

COMENTADORES DO LIVRO DA ABENÇOADA  

ANGELA DE FOLIGNO 
 

O presente capítulo procurará abordar os trabalhos realizados pelos principais 

comentadores de Angela. Embora saibamos ser bastante ampla a fortuna crítica existente, 

consideramos que dentro do contexto de uma dissertação de mestrado seria inviável abarcar 

um grande número deles. Optamos, portanto, por três comentadores de diferentes linhas. Um 

primeiro, Bernard McGinn, que trabalha em um eixo histórico da mística e dentro da qual 

encontraremos, também, uma análise abrangente sobre os aspectos intrínsecos e extrínsecos 

referentes à obra. Seu estudo, além de oferecer-nos um olhar peculiar sobre o conteúdo 

retratado nos textos, também situa e compara o livro de Angela aos modelos produzidos tanto 

em sua época como depois. Nossa segunda escolha contará com a análise de Elizabeth Alvida 

Petroff. Em seu livro Body and Soul, a autora salienta a abundância de imagens corporais 

utilizadas por Angela em seus relatos, mergulhando em sua mística por meio delas. Trata-se 

de uma abordagem direcionada para o farto uso dessas imagens e que termina por apresentar-

nos um modo particular de conhecimento. Como terceira e última opção, traremos uma 

pesquisa realizada pelas espanholas Victoria Cirlot e Blanca Garí. Estas, em um cuidadoso 

estudo sobre mulheres místicas, dedicam um capítulo do livro La mirada interior a 

apresentação e análise do livro de Angela, no qual se observa uma compreensão 

especialmente afinada ao universo interior da mística feminina ocidental, como também 

ressalta a força e qualidade visionária presentes nos textos.  

Nossa intenção com essas escolhas é trazer diferentes enfoques sobre a obra de 

Angela, a fim de que possamos não só ampliar o conhecimento sobre ela, como também 
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delimitarmos, ainda que de maneira aproximada, o lugar onde se encontram as pesquisas a seu 

respeito.            

Pela diferença de abordagens, far-se-á necessário, primeiramente, uma explanação em 

separado de cada recorte oferecido por cada um dos autores, para que, posteriormente, 

possamos juntá-los em uma possível conclusão. 

Porém, antes de iniciarmos a apresentação, é importante esclarecer que, devido ao 

extenso uso feito dos comentários de Giovanni Pozzi a respeito da experiência de Angela, em 

sua obra Il Libro dell’Esperienza, na parte referente ao Memorial, abstemo-nos de trazê-lo 

aqui, embora também figure entre os mais importantes críticos de Angela, pois acreditamos 

que sua contribuição será de maior proveito no próximo capítulo.  

Iniciaremos então com Bernard McGinn, que nos guiará com seu estudo sobre mística 

medieval, relatado no livro que apresentaremos a seguir. 

 

Bernard McGinn: Uma franciscana diferente (ou uma das evangelistas) 

 

Sob o título The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, McGinn 

traça um continum que abarca desde o nascimento da mística até suas expressões na 

atualidade. Trata-se de um trabalho de seis volumes, sendo que no terceiro – The Flowering of 

Mysticism – o autor dedicará comentários acerca do movimento de mulheres e homens 

franciscanos pertencentes ao século XIII, o que naturalmente inclui o livro de Angela.  

O respeito evidente pela obra acompanha todo o comentário do autor. “Primeiro texto 

de toda a mística medieval franciscana” – ele se refere ao livro de Angela como “um tesouro 

do misticismo medieval” – que se encontra entre os mais importantes e desconcertantes textos 

místicos nascidos no século XIII. Seu olhar sobre a construção e estrutura do texto traz um 

apontamento importante para a compreensão do mesmo. Ele entende a obra como “tarefa 

inconclusa” tanto no que se refere às informações históricas encontradas nele, como também 

quanto à essência do conteúdo ali presente. Seu argumento é que o livro foi construído no 

limiar de tensão entre os dois autores, Angela e o irmão A, que lutavam com a dificuldade 

para expressar seu tema principal: o “Nada Desconhecido” experimentado por Angela. Para 

McGinn, a complexidade inerente ao tema vem então refletida na construção do texto, no qual 

é clara a luta entre seus dois autores a fim de encontrarem expressões e/ ou estrutura formal 

adequada à imensidão da experiência vivida por Angela. Dessa maneira, ele propõe, então, 
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um olhar cuidadoso sobre a obra, uma vez que a entende como uma versão precária dos 

acontecimentos. 

 

A melhor via de aproximação para o texto é reconhecer o fato de que o “autor” 
principal, Angela, e o Irmão A (quem ele possa ter sido), o “co-protagonista” das 
comunicações dela de Deus, ambos estavam lutando, embora de modos diferentes, com a 
tarefa impossível, mas necessária, de encontrar palavras para expressar o “Nada 
Desconhecido” (incognitum de nihil) que ela havia encontrado.1                                                               

 

Para o autor, o nível de espiritualidade retratada no livro, ou vivido por Angela, só 

encontra paralelo em Marguerite Porete, Hadewijch de Amberes e Mechthild de Magdebourg. 

Dentro de uma grande variedade de mulheres místicas emergentes no século treze, estas se 

destacavam pela originalidade, audácia e profundidade espiritual. Devido ao nível alcançado 

por elas, o autor lhes atribui o título de “as quatro evangelistas”. Sua provocação, como ele 

mesmo diz, tem o objetivo não só de ressaltar a estatura de suas místicas – “as místicas mais 

importantes do século XIII” –, como também de enfatizar o caráter escritural presente em seus 

textos. Para ele, essas mulheres necessitavam de autenticação para suas experiências e para 

tanto “criavam uma autorização divina” para seus relatos, atribuindo suas palavras à palavra 

de Deus, tal como os evangelistas.  

 
[...] elas tiveram que reivindicar que suas mensagens vinham diretamente de Deus, de maneira 
análoga à própria Bíblia. Embora fizessem de um modo diferente, há analogias interessantes e 
algumas sobreposições nas situações em que se encontravam como mestras, assim como 
também nas estratégias usadas para suas reivindicações. 2 

              

Mas, ainda dentro do grupo das “quatro evangelistas”, McGinn aponta para a 

singularidade de Angela no que se refere à sua identidade franciscana e também ao não uso da 

linguagem cortês em seus textos. Na verdade, ele a entende como uma franciscana diferente, 

pois, como veremos nos capítulos subsequentes, ao longo de seu itinerário, ela ultrapassa os 

modelos franciscanos de sua época. 

O salto divisório entre a Angela franciscana e esta – a que o autor se refere como uma 

das evangelistas – é detalhadamente trabalhado em seu texto, onde ele aponta o 

distanciamento desta mulher dos modelos tradicionais e sua  proximidade com uma mística de 

inquestionável grandeza e originalidade.                   

                                                           
1 MCGINN, The Flowering Mysticism, p. 143. 
2 Ibid., p. 142. 



 43

Dentro do franciscanismo, o caminho para a perfeição de Angela começa com a 
imitação de Cristo na cruz. [...] A nota dominante nesta primeira fase é a pobreza, o imperativo 
tradicional franciscano para “ir nu para a cruz”. Nos passos 17 a 19 da primeira série, como 
também os primeiros seis da fase adicional, são experimentados a união, entretanto estas 
formas de união com Deus que Angela sente ainda permitem expressão, ainda que 
inadequadamente. A sétima fase adicional é uma união além de expressão, onde a terciária 
Franciscana junta-se à companhia de vários outros místicos ousados de seu tempo. 3 

 
 

Dentro daquilo que McGinn destaca como semelhanças entre Angela e o 

franciscanismo, encontramos primeiramente a participação de Francisco, que desempenha 

papel importante desde sua conversão até o final de seu itinerário. Outra semelhança apontada 

diz respeito ao papel da paixão como mistério central que acessa o homem a Deus. Nesse 

ponto, ele adverte uma possível confusão na compreensão daquilo que Angela diz, pois, 

embora ela mencione a Paixão apenas na primeira transformação no capítulo das Instruções, 

não devemos compreender que a mesma desapareça de seu itinerário quando a mística atinge 

os outros graus de transformações. Até mesmo na terceira transformação, local das 

experiências inexprimíveis, Angela vive a paixão. Além desta, a importância dada à Eucaristia 

e à Virgem Santificada, incorporam os últimos aspectos relativos à semelhança entre Angela e 

o franciscanismo encontrado pelo autor. 

Já no que diz respeito à análise das diferenças, três temas a colocam numa posição 

distanciada do franciscanismo: primeiro, sua compreensão sobre o papel da Trindade (em 

escuridão); depois, o uso da teologia negativa; e, por fim, sua descrição da alma e Deus como 

mútuos abismos. Todos estes, que são entendidos como a ultrapassagem da mística de Angela 

para além do franciscanismo, acontecem nos dois últimos passos de seu itinerário, sexto e 

sétimo passos adicionais. O nível de complexidade ali presente exige, de seus autores, uma 

variedade de estratégias que terminam por compor, na opinião de McGinn, uma “forma 

original de misticismo apofático que transgride o idioma ordinário”4. 

Para o autor, a dificuldade de compreensão presente nesses passos se deve, 

primeiramente, à simultaneidade de formas tão discrepantes de consciência. Angela relata 

viver ambos os estágios praticamente ao mesmo tempo, sendo cada um, como veremos 

adiante no capítulo sobre o Memorial, uma qualidade diferente de experiência. A segunda 

dificuldade para compreensão dos referidos passos se encontra na estratégia criada com a 

finalidade de expressar o inexprimível. Ela inova o misticismo apofático ao utilizar 

                                                           
3 MCGINN, The Flowering Mysticism, p. 144. 
4 Ibid., p. 147. 
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expressões como “em escuridão” e “com escuridão” quando necessita comunicar a cegueira 

humana diante dos mistérios divinos. 

Ainda no que toca esses dois últimos passos (sexto e sétimo), o autor apontará outros 

paralelos existentes entre Angela e seus contemporâneos. As descrições obscuras apresentadas 

neles, quando Angela revela suas elevações na Trindade, aproximam-na de dois grandes 

vultos de sua época: Meister Eckhart e, mais uma vez, Marguerite Porete. Na tentativa de 

encontrar expressões para uma experiência de tal magnitude, Angela e Meister Eckhart 

empregam construções semelhantes. Ao que ele atribui o nome de “pequeno castelo ou 

pequena faísca”, ela chamará de “câmara”. São esses os nomes atribuídos ao que ambos 

vivenciam como um espaço divino no interior da alma. E, da mesma maneira que Marguerite 

Porrete e Hadewijch, Angela descreve a alma como abismo enquanto expressão de uma 

experiência inefável de Deus.  

Mas os apontamentos retirados dos dois passos referidos ainda continuam. Há uma 

observação curiosa de McGinn a respeito do livro de Angela, em especial ao sétimo passo 

adicional que, embora apresente expressões de profundidade e originalidade das mais raras 

dentro do misticismo Cristão, percebe-se no texto o esforço de ambos os autores, Angela e o 

irmão A, para conformarem as experiências dela dentro dos aspectos tradicionais da vida 

devocional cristã. Nesses passos encontramos, num primeiro momento, um relato de Angela 

no qual ela revela ultrapassar até mesmo a humanidade de Cristo e a Paixão. Contudo, em um 

momento posterior, ela coloca que a forma mais constante de união com Deus se dá quando 

sua alma é transformada dentro da Paixão de Cristo. 

McGinn menciona outros exemplos como maneira de enquadrar a experiência de 

Angela aos modelos tradicionais, como a presença de S. Francisco em seus êxtases e as 

mensagens recebidas neles ligados à Eucaristia, e a compreensão da Bíblia como guia de 

verdade para ela. Porém, segundo o autor, sua ortodoxia torna-se mesmo evidente dentro das 

Instruções, nas quais Angela revela, entre outras coisas, a intenção de reivindicar autoridade. 

Se na primeira parte, Memorial, ela conta a transformação de sua alma em Cristo por meio da 

identificação da mesma com o sofrimento do Salvador e suas eventuais absorções na 

Trindade, na segunda parte, Instruções, é mostrada a aceitação por parte de um círculo de 

clérigos e devotos, para quem Angela era tida como mãe e professora. Para exemplificar essa 

afirmação, ele utiliza uma passagem das Instruções, nas quais ela atribui essas palavras ao 

Deus- homem: 
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Todos esses que são amantes e seguidores de minha pobreza, sofrimento e desprezo, 
são meus filhos legítimos; e estes são igualmente seus filhos e nenhum outro. E em Instruções 
26, Deus abençoa o Irmão A e diz a Angela, “Você terá os filhos, e todos eles receberão esta 
benção, pois todos os meus filhos são teus, e os seus, meus.”5 

                         

Para ele, as Instruções refletem de maneira didática os ensinamentos encontrados no 

Memorial, especialmente em relação à identificação com o sofrimento de Cristo, mas não vê 

nelas apenas uma reafirmação ou sistematização do Memorial, uma vez que traz novidades 

importantes como o uso do vocábulo transformação, raramente presente no Memorial e 

freqüentemente usado nas Instruções, onde em alguns textos torna-se até mesmo tema 

principal. E, na continuidade dos comentários a respeito dos temas novos presentes nas 

Instruções, o autor observa uma “ênfase crescente em Deus como “Amor Incriado” e um 

maior esclarecimento quanto à relação existente entre Amor e Conhecimento no caminho para 

a divinização. Comenta também que não podemos compreender a primeira parte do livro, 

Memorial, como uma parte mais apofática, uma vez que nas Instruções ela usará o conceito 

de abismo como recurso para expressão da inefabilidade de sua experiência. Sua análise 

termina com a afirmação de que o mistério insondável de Deus acompanhou Angela até o 

final de sua vida, mas não devemos compreender a escuridão percebida por ela, em sua 

experiência de união com Deus, separada da mensagem de um amor de Deus de igual 

inefabilidade.  

A seguir, apresentaremos os comentários relativos ao livro de Elizabeth Petroff, que 

fala das implicações encontradas entre o corpo e os relatos místicos. 

 

Elizabeth Petroff : A escrita do corpo 

 

A autora que apresentaremos agora trará um estudo focado nas imagens corporais 

presente nos textos de Angela. Seu ensaio, diferentemente do que se possa presumir, em nada 

diminui ou reduz a grandeza do conteúdo místico retratado nos textos. Ao contrário, como 

teremos oportunidade de constatar, ele amplia de maneira original o repertório que utilizamos 

para sua leitura. 

A abundância de referência corporal dentro dos relatos de Angela aponta-nos um 

caminho pelo qual Elizabeth Petroff teve a sensibilidade necessária para percorrê-lo. Em sua 

obra Body and Soul, a pesquisadora realiza uma análise dos textos de três mulheres místicas 

                                                           
5 McGINN, The Flowering Mysticism, p. 150.  
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medievais, entre as quais encontramos Angela. E, para realização de seus estudos, escolheu 

como referência as teorias literárias atuais feministas que atribuem atenção especial ao corpo. 

Petroff partiu da suposição de que a linguagem corporal, presente nos textos místicos 

de mulheres medievais, possibilitou a expressão do inexprimível vivido por elas6. E assim 

lança-se na leitura daquelas imagens, tendo como guia as idéias atuais a respeito das 

mensagens culturais que se encontram inscritas no relato dos corpos, desenvolvidas por 

teorias feministas.         

Evidentemente, não pretendemos aqui relatar toda a variedade do conteúdo encontrado 

em seu livro. Focamos nossa atenção apenas na análise realizada sobre a obra de Angela, 

como também às conclusões obtidas no desenvolvimento do estudo. Porém, antes de 

abordarmos os comentários específicos sobre Angela, é interessante colocarmos alguns pontos 

levantados no trabalho de Petroff que podem ampliar nossa compreensão a respeito das 

experiências de mulheres místicas medievais em suas relações com o corpo e os mecanismos 

de repressão a ele. 

Como a autora pontua, não nos causa surpresa o desinteresse por parte do cristianismo 

pelas experiências femininas ocorridas na Idade Média. Mas é curioso constatar o fenômeno 

medieval de mulheres que se transformaram em escritoras de sucesso, sendo que “muitas 

dessas mulheres eram visionárias”. 

No pensamento medieval, continua a autora, a mulher estava associada ao corpo que, 

por sua vez, estava associado ao pecado. E não faltaram imposições que mantivessem “esses 

corpos perigosos” dentro de suas casas e conventos, sob o controle da própria instituição 

religiosa, a qual cuidou do desenvolvimento de técnicas e disciplinas que colaboravam com a 

contenção dos mesmos. No entanto, o inusitado do fenômeno aconteceu dentro da resposta 

ocorrida com esses corpos, dessa vez, verdadeiramente perigosos. De maneira inesperada e 

paradoxal, eles tornaram-se veículos de uma transgressão silenciosa que se impôs ao mundo 

do espírito.  

 

Mas, no caso das mulheres guardadas na vida religiosa, algo inesperado aconteceu. As 
mesmas técnicas de oração e meditação que se supunha reforçar o retraimento de uma mulher 
religiosa, “conter e suprimir o corpo (o dela)”, se transformou em uma força poderosa que se 
tornou uma potência para as mulheres visionárias. Como observa Laure Finke, “o discurso da 

                                                           
6 A suposição está embasada na noção de que o uso da imagem corporal na escrita, junto aos ritmos e cadências 
da fala, permite a emersão de conteúdos inconscientes à luz do texto.  
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mística feminina foi construído dentro das disciplinas projetadas para regular o corpo 
feminino.7 

 

Os exercícios de oração e meditação, criados com a finalidade de manter a alma e o 

corpo feminino contidos nas paredes das construções, diz a autora, proporcionou-lhes a 

grande oportunidade de transgressão e superação dos limites impostos. Para elucidação desse 

comentário, Petroff cita Cixous em uma belíssima fala a esse respeito: “Pela mesma abertura 

que representa o perigo dela, ela sai em direção ao outro, um viajante em lugares 

inexplorados; ela não rejeita, se aproxima, não se anula mas vê, experimenta o que ela não é, 

o que ela é, o que ela pode ser”8. 

De acordo com o que foi colocado, e também com aquilo que vimos no capítulo do 

contexto, Angela, como muitas de suas contemporâneas, encontrava-se em casa envolta a 

meditações e orações, nas quais o uso do corpo estava inteiramente implicado em sua ascese 

espiritual. Mas, ao analisar de maneira específica as características presentes na mística de 

Angela, a autora aponta para um aspecto peculiar. Petroff se refere à mística de Angela como 

uma mística  “gestual, performativa”, na qual não encontramos seu amor por Deus de forma 

cantada e sim representada publicamente. “Devoção para Angela, como virtualmente para 

todos os místicos femininos, é palpavelmente físico, tão palpável quanto Angela que, como 

um bebê em latência, bebe o sangue de Cristo da ferida a seu lado [...] – sangue, leite, 

excremento –  corpos que suportam ferimento e mutilação.”9 

Sua dramaticidade da vida religiosa, herança que carrega do franciscanismo a que 

pertence, oferece não somente uma explicação alegórica, como também física, que descreve 

tanto um estado de alma, quanto uma manifestação física, corporal. Como exemplo, a autora 

cita uma passagem onde Angela despe-se publicamente diante da cruz e aponta cada um de 

seus membros, prometendo castidade: “Para Angela, a alma é verdadeiramente encarnada [...] 

Quando ela fala dos 30 passos no caminho da penitência, sentimos o peso do corpo”.10 

Há um outro corpo que participa de suas experiências, o corpo de Cristo, o qual 

sangra, sofre e busca simetria em sua relação com Angela. Se por um lado ela identifica cada 

pecado seu aos membros de seu corpo, Cristo, por sua vez, enumera as feridas suportadas por 

amor a ela: “Me mostrou suas dores dos pés à cabeça. Mostrou-me até mesmo os pêlos 

                                                           
7 CIXOUS apud PETROFF, Body and Soul, p. 205. 
8 PETROFF, Body and Soul, p. 206. 
9 Ibid., p. 215. 
10 Ibid., p. 212. 
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arrancados de sua barba, sobrancelhas e cabeça e enumerou todos os seus flagelos [...] 

mostrando-me cada vergão separadamente.”11 

A esta experiência, Angela responde com lágrimas que de tão ardentes lhe queimam a 

pele, tendo que colocar água para esfriá-las. São lágrimas simultaneamente reais e 

metafóricas. 

Deus a faz lembrar do corpo dele: “sou aquele que foi crucificado por você, tenho 

fome e sede de você, derramei meu sangue por você, tanto eu a amei”.  E evoca a questão 

física quando diz: “Toda sua vida, seu comer, seu beber, dormir e seu viver me agrada”.  

Na visão da autora, são dois corpos e duas falas que se refletem uma à outra e Angela 

procura imitar Cristo em sua nudez e sofrimento, de alma e corpo. “Para ela, Cristo não é um 

texto para ser lido, mas sim um modelo a ser seguido, e dessa maneira ela representa seu 

entendimento da experiência dele [...].”12  

Mais do que uma linguagem, ou instrumento de expressão da alma, notamos que a 

autora entende o corpo de Angela como parte da transformação. Um de seus primeiros saltos, 

o qual a coloca diante do desconhecido, do Outro, se dá em sua corporeidade. Essa 

observação está baseada em uma passagem na qual, quando ainda no caminho da penitência, 

Angela, inflamada pelo desejo de renúncia ao mundo sensível, revela o temor concomitante 

de “morrer de fome, frio ou nudez”. Sua decisão final, sua entrega de alma e corpo, marca 

esse pulo ao desconhecido, um salto qualitativo no caminho que a elevou a um conhecimento 

superior de Deus e de si mesma: “se fosse necessário morrer de fome, nudez ou vergonha.” 

Essa passagem, coloca Petroff, dá início a um processo de busca de “simetria na imitação dela 

de Cristo”, no qual o corpo acompanha toda a transformação: “desejei derramar todo meu 

sangue pelo amor dele, da mesma maneira que ele derramou por mim [...] desejei que todos os 

meus membros sofressem uma morte diferente da paixão dele [...] uma morte mais vil”13. 

Mas seu corpo não experimenta apenas dor. Ele é também receptáculo de prazer e 

gozo, como coloca a autora: “ela ‘prova’ a doçura divina, ‘tem sede’ para ver uma palavra 

escrita em um missal quando em retiro. A compreensão do Evangelho é ‘deleitável’. E não é 

                                                           
11 PETROFF, Body and Soul, p. 212. 
12 Ibid., p. 214. 
13 PETROFF, Body and Soul, p. 213. 
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surpreendente, quando depois que ela provou do entendimento do evangelho, ficou pouco 

disposta a comer.”14  

De maneira resumida, a autora observa que, ainda que sob forte repressão cultural, 

algumas mulheres alcançaram voz, resistindo com seu corpo e sua alma ao silêncio imposto a 

elas. Conclui que o corpo do místico foi um instrumento utilizado em seu processo de 

conhecimento de Deus. Deus e a experiência que tinham dele se redefiniam através de seus 

corpos que assim unificava o par Deus/visionária. No caso específico de Angela, sua 

experiência apresenta um corpo duplo 

  

[...] que reflete ambos os extremos da experiência e assim os unifica, aproximando os 
extremos para encontrarem-se em um círculo. [...] Para essas mulheres místicas medievais, na 
escrita do corpo está representada tanto a própria subjetividade como também o outro, ambos 
infinitos, na alegria de lançar-se ao desconhecido, ao infinito e à consciência amorosa. 15 

 

Passemos, agora, para nossa terceira e última escolha que, no caso, trata-se de duas 

autoras: Victoria Cirlot e Blanca Garí. 

 

Cirlot e Garí: Um grito da alma 

   

 Nossa terceira escolha, então, traz uma dupla autoria, são elas Cirlot e Garí. Sua 

apresentação no final do capítulo foi proposital, uma vez que encontramos em seus 

comentários aspectos que ampliam e complementam o conteúdo encontrado nos dois 

primeiros autores.  

No livro La mirada interior, já mencionado anteriormente, as autoras dedicam uma 

pesquisa que abarca várias mulheres visionárias pertencentes a diferentes períodos da história. 

Entre elas encontramos Angela em um capítulo intitulado “O grito de Angela de Foligno”. 

Pelo título podemos imaginar a tonalidade dada por essas autoras à leitura dos textos. O grito 

representa para elas uma distinção da mística de Angela; é a expressão da profundidade e 

força da experiência vivida por ela. Nas palavras das autoras, “o grito é a expressão da 

ausência da plenitude e do amor que de pronto lhe invadiu. É o grito ante um vazio 

insuportável sucedido no espírito e ainda com intensas repercussões corporais”16. 

                                                           
14 PETROFF, Body and Soul, p. 213. 
15 Ibid., p. 218-9. 
16 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 196. 
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Outros autores irão relacionar, como elas mesmas apontam, o grito de Angela a outras 

manifestações similares, como é o caso da iubilatio, que não necessariamente se encontra no 

plano místico, ou a certas ocasiões em que Santo Agostinho assim se exprimia diante da 

impossibilidade para expressar com palavras o gozo, ou ainda os “excessos característicos dos 

loucos de Deus e o Betlemme pronunciado por São Francisco. Mas, o que nos parece 

importante, no apontamento dessas autoras ao ressaltar o grito de Angela, não se encontra no 

caráter original da expressão e sim na potência da espiritualidade que se acha subjacente a ele. 

“No passo 18º [...], quando era tal fogo que sentia, que se ouvia falar de Deus, gritava, e de 

nenhum modo poderia abster-se.”17 

Quanto à estrutura do texto, Cirlot e Garí, assim como McGinn, iniciam seus 

comentários abordando a construção peculiar nele encontrada, ou seja, o projeto interrompido, 

a dificuldade enfrentada por seus dois autores, etc. No entanto, a análise das autoras em 

questão aprofunda a compreensão sobre os limites e possibilidades pertencentes aos dois 

colaboradores, ou seja, irmão A e Angela. A estranheza sentida por eles diante do tema, o 

“Nada Desconhecido”, como foi apontado por McGinn, é evidente, porém o acento colocado 

por elas se encontra nas limitações inerentes à formação de ambos. Por um lado, o frei A com 

a dificuldade para enquadrar o conteúdo do relato dentro de um padrão escolástico conhecido; 

por outro, Angela, cuja distância do mundo letrado aumentava sua dificuldade para a 

compreensão da similaridade entre o vivido e o redigido. 

 

As deficiências e a obscuridade do texto não derivam unicamente da inefabilidade do 
narrado, que é característico de toda escrita mística [...], porém por parte de Angela, ela tem 
uma clara crítica quanto ao trabalho do escritor, que enfrenta o desafio de comunicar algo que 
“rompia os esquemas de sua competência doutrinal” de sair das “fórmulas escoláticas” 
próprias de uma “mente clerical”. (G. Pozzi) [...] O juízo de Angela comprova a distância que 
separa a palavra da experiência, pois é muito provável que sua crítica, tal como pensa 
Geovanni Pozzi, proceda, sobretudo, do que se está enfrentando ante expressões que lhe 
resultam apenas por proceder de um mundo que não lhe é próprio: o mundo letrado da cultura 
latina.”18 

 

Ainda no que se refere ao texto, para elas, o Memorial oferece um testemunho 

importante para uma questão atual, que coloca em dúvida a autenticidade desse tipo de 

trabalho de dupla colaboração comum à espiritualidade feminina na Idade Média. A crítica 

lançada na atualidade diz respeito à fidelidade na transcrição de uma experiência feminina que 

tenha sido redigida por um outro autor masculino. Sendo assim, o Memorial passa ao lado 

                                                           
17 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 213-4. 
18 Ibid., p. 201. 
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desse questionamento, uma vez que se encontra nele uma clareza quanto à contribuição de 

cada um dos autores. 

 
Oralidade e escrita, analfabetismo e alfabetismo, [...] esse binômio tão habitual na 

espiritualidade feminina da Idade Média: o confessor e a mulher que tem a experiência. Essa 
dupla autoria se equilibra de modo distinto em cada caso. Em Memorial se quer deixar claro o 
que havia contribuído cada um dos autores, o frade A e Angela.19 

 
Elas sustentam uma outra distinção entre o texto de Angela e outros pertencentes ao 

gênero, pois a sua construção se deu diante de sua presença, “as palavras tinham saído de sua 

boca”20. E ainda salientam a importância e dignidade do frei A. para a realização do livro, 

atribuindo ao caráter de sua participação grande parte do valor alcançado pela obra. “Esse 

humilde frade teve o grande mérito de saber se dispor a ouvir algo que indubitavelmente não 

estava preparado, sabendo valorizar uma confissão cuja novidade o impedia o juízo e sabendo 

abandonar-se a essa tarefa de fiel transcrição.”21 

Para finalizar os comentários concernentes à estruturação e formação do texto, elas 

assinalam ainda mais um ponto que já tivemos a oportunidade de levantar na parte que coube 

a McGinn, mas que sob seu olhar adicionamos conhecimentos importantes que não foram 

levantados. No caso, as autoras apontam também para a evidente necessidade de adequar uma 

experiência surpreendentemente nova às tendências espirituais da época, como o movimento 

franciscano, pois a própria divisão final do Memorial em sete passos provavelmente se deveu 

ao modelo anterior do Itinerario de la mente a Dios, de São Boaventura, pertencente a uma 

segunda geração de franciscanos. 

Ao franciscanismo fundamentalmente cristocêntrico, centrado na Paixão, estava ligada 

não só a mística de Angela como também boa parte da mística feminina da época.  Segundo 

as autoras, esse movimento representou mais que uma tendência ou modelo passível de 

representação de uma experiência espiritual. Ele foi responsável pelo florescimento e 

adaptação de toda mística feminina cristã do momento. Seu caráter eminentemente 

cristocênctrico proporcionava à mulher um lugar favorável à sua conversão integral, onde 

corpo e alma estavam implicados em um progressivo e gradual casamento com Cristo. A 

essas mulheres era possível viver, tanto no plano simbólico como literal, toda a afetividade 

envolvida no processo de união com o Amado. 

                                                           
19 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 197. 
20 Ibid., p. 199. 
21 Ibid., p. 199-200. 
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Mas, embora estivesse Angela perfeitamente adaptada a um modelo franciscano, ela 

apresentava particularidades importantes observadas por Cirlot e Garí como, por exemplo, sua 

atenção voltada para as chagas e sua grande sensibilidade às imagens pintadas. 

 
As imagens da Paixão se lhe aparecem tanto em sonho como em vigília durante as 

meditações. A sensibilidade de Angela ante as imagens pintadas era tão intensa que quando 
“via em pintura algo da paixão de Cristo mal podia manter-me em pé; a febre me dominava e 
caia enferma”. Recordemos que o grito de Assis acontece diante de São Francisco no seio de 
Cristo de Cimabue. 22 
 

Os efeitos acarretados ou acionados por estas visões da Paixão (internas e externas) 

transformaram e aumentaram o nível de sensibilidade de sua alma, que passou a experimentar 

a Paixão em seu interior em um grau mais elevado.  

A expressão última desse salto, ou elevação espiritual proporcionado pela vivência 

interior da Paixão, vem representada na utilização do conceito de “trevas” nos sexto e sétimo 

passos de seus itinerários. Neles, as autoras apontam para a “polivalência significativa” ou 

“ambiguidade” com o intuito de expressar a purgação necessária à alma que busca deixar de 

ser ela mesma para ser Deus. Por um lado, como vimos no Memorial, as trevas carregam o 

sentido da ausência de Deus e, por outro, este conceito engloba a idéia do lugar onde Deus 

habita, inacessível ao intelecto humano. Mas a crítica sobre o conteúdo desse conceito, 

presente na obra de Angela, já foi bastante discutida não só na análise de McGinn, como 

também será no capítulo do Memorial. A contribuição oferecida por Cirlot e Garí a esse 

conceito de trevas se dá primeiramente na ênfase à participação do corpo no processo de 

purgação. Da purgação ao gozo, corpo e alma são mencionados em igual afetação, como elas 

exemplificam nesta passagem de Angela: “Quando estou naquela horrenda treva dos 

demônios [...] e ressurgem os vícios que eu sei que estão mortos no interior de minha alma 

[...] e no corpo [...] nos lugares vergonhosos, tem tanto fogo que costumo aplicar fogo 

material para extinguir o outro fogo”23. E ainda: “[...] todos os membros do corpo sentem este 

deleite [...] e todos os membros sentem o maior gozo possível e assim queria estar eu 

sempre”24.  

Uma outra contribuição, feita ainda concernente ao conceito de treva, está no 

levantamento feito sobre a sua origem. Este conceito, enquanto lugar onde Deus habita e que  

                                                           
22 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 210. 
23 Ibid., p. 216. 
24 Ibid., p. 217.  
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é inacessível  ao  intelecto  humano, foi  primeiramente  formulado  por  Dionísio  Aeropagita, 

sendo traduzido para o grego por John Scotus Eriugena no século IX. Mais tarde, no século 

XIII, século de Angela, essa idéia estava presente em alguns autores, entre eles o franciscano 

São Boaventura, no sétimo passo de seu Itinerário. Mas, mais uma vez, ao apontarem para a 

especificidade de Angela no uso desse conceito, assinalam uma característica singular de sua 

mística, a qual na verdade sintetiza seu modo próprio de conhecer Deus: dentro da 

experiência. “Pois é importante advertir que, para Angela, treva é pura experiência vivida.”25 

E aqui as autoras lembram que seu duplo significado, ou seja, trevas dos demônios e trevas 

enquanto maneira de experimentar Deus, antecede aquilo que mais tarde São João da Cruz 

chamará de “noite escura” e “noite iluminada”, e ainda advertem que o mergulho nessa 

experiência autoriza e legitima o título de “dama das trevas e senhora da noite escura”, 

atribuído a Angela. 

E, assim, chegamos ao final do apanhado que julgamos importante apresentar dentro 

dos comentários a respeito do livro de Angela. Dos diferentes enfoques gostaríamos de 

salientar o que nos parece unânime: o reconhecimento de uma ascese que se suplanta, 

ultrapassa e transgride o modelo estabelecido. E é justamente nesse pulo que todos 

reconhecem a grandeza de Angela. E é também nessa grandeza que reconhecem todos sua 

impossibilidade para abarcar ou compreender, em toda a sua amplitude, uma experiência 

como a dela.                              

Para concluirmos o capítulo, arriscaremos uma síntese daquilo que apresentamos até 

agora. Aproximando o conteúdo apresentado neste capítulo aos nossos conceitos de 

sofrimento e êxtase, compreendemos que o livro de Angela traduz o grito de dor de um corpo 

que contemplou a angústia da alma que se extasiou no amor de Deus.  

                                                           
25 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 218. 



 
 

 
 
Fig. 3 Relicário de Angela de Foligno, Santuário de Angela de Foligno. Foligno, 2005, 
fotografia col. gentilmente cedida por Gabriela Bal. 
 
 
 
 
 
Mas quando Deus é visto na escuridão, não provoca riso, nem devoção, fervor, ou 
amor ardente; nem o corpo, nem a alma tremem ou movem-se como das outras vezes; a 
alma não vê nada e tudo vê; o corpo desfalece e a fala é  cortada. 

 
Angela de Foligno 
Memorial, cap. IX 

 



                                                     

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

O MEMORIAL DE ANGELA DE FOLIGNO:  

UM MERGULHO NAS PROFUNDEZAS INSONDÁVEIS 
 

O texto possui uma estrutura irregular, fragmentada, por vezes confusa ao leitor. A 

linguagem se apresenta crua, direta, destituída de qualquer recurso retórico ou poético. E isso 

tudo, somado a uma profusão de material visionário de variadas configurações, termina por 

compor um dos mais belos textos da história da mística cristã ocidental, conhecido com o 

nome de Memorial, primeira parte do Livro da Abençoada Angela de Foligno.  

Toda vivência ocorrida no itinerário espiritual desta penitente franciscana é 

transmitido nos nove capítulos que compõem a obra. Seu conteúdo é construído dentro da 

experiência intensa dessa alma que “queria algo a mais de Deus” e de si mesma. Sua 

sensibilidade a remetia para além da espiritualidade de sua época. Angela atingiu 

profundidades abismais que lhe ofereceram um conhecimento superior de Deus, e um 

sofrimento também. Tudo o que experimentou e conheceu exigiu sua alma por inteiro, 

entregue, livre de si mesma. 

O Memorial de Angela é uma obra singular, uma experiência única, que nos revela 

uma realidade praticamente inacessível ao homem moderno. Como resultado, encontramos 

uma verdade incômoda, transgressora e que nos aponta para um lugar pouco confortável à 

vaidade que compõe a nossa auto-estima. Seu caminho espiritual, que se assenta na 

alternância contínua entre sofrimento e êxtase, nos mostra uma condição irreparavelmente 

miserável do homem. Ao conhecer a Deus e a si mesma no êxtase, a alma inevitavelmente 

sofre, pois consegue aquilatar a distância infinita existente entre as duas naturezas. Eis o 

conflito insolúvel que atormenta a alma de Angela. 
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A narrativa encontrada no Memorial pertence a um novo gênero literário em 

nascimento naquela época: o da revelação. Diferente dos textos hagiográficos, comuns no 

século precedente, o gênero da revelação, como caracteriza o Memorial, traz a manifestação 

direta de Deus no sujeito escolhido.  

 
O fato é que Angela é a [...] primeira voz italiana cujo som – embora obscurecido – 

nos chega pelo canal direto da revelação pessoal e não o da lenda pia: a precede apenas Clara 
de Assis (1193-1253) e Beatrice d’Este (1200-1226), mas são incomparavelmente mais 
tênues.1 

 

As condições e o cenário, onde a escrita do livro se deu, ajudam a entender a frágil 

sistematização dada ao texto. As interrupções e acidentes encontrados no transcorrer dos 

capítulos se devem em parte ao caráter improvisado da escrita como também a toda sorte de 

dificuldades encontradas entre seus dois autores.  

No interior de uma igreja na cidade de Foligno, um franciscano conhecido como irmão 

A transcreve para o latim os relatos ditados por ela, uma penitente da ordem terceira que conta 

suas experiências num dialeto próprio da Umbria. Diálogos entre ela e Deus, inspirações e 

imagens divinas, vividas na interioridade dessa mulher, são agora revelados a esse irmão 

escritor que registra suas experiências em retrospectiva e também como testemunha presencial 

delas. 

Um acontecimento constrangedor levou essas duas pessoas a realizarem esse trabalho: 

um grito de dor. A dor de um “vazio insuportável sucedido no espírito”2. Aconteceu no ano de 

1291, por ocasião de uma peregrinação até a cidade de Assis. Pelo caminho Angela conversa 

com o Espírito Santo, num diálogo revelador que termina quando Ele se retira dela, na 

segunda vez em que entra na basílica de São Francisco. 

 
 
Além disso, Ele me falou muitas palavras de estima ao retirar-se de mim. E retirou-se 

assim, muito suave e gradualmente. Depois que se retirou, comecei a gritar e clamar sem 
qualquer vergonha: Amor desconhecido, por que me deixas? Eu não podia dizer quaisquer 
outras palavras que não estas: Amor desconhecido, por quê? Por quê? Por quê? Além disso, 
esses gritos estavam tão sufocados em minha garganta que as palavras eram incompreensíveis. 
Todavia o que permaneceu comigo foi a certeza de que Deus, sem nenhuma dúvida, havia 
falado comigo. Ao mesmo tempo em que eu gritava, desejava também morrer. Era doloroso 
continuar vivendo. Após essa experiência, senti que minhas articulações ficaram deslocadas.3  

 

                                                           
1 POZZI, Il Libro dell’Esperienza, p. 24. 
2 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 196. 
3 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 142. 
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O ocorrido chama a atenção das pessoas presentes, causando reverência por parte de 

algumas e repúdio por parte de outras, em especial do mencionado irmão A, que não só 

advertiu Angela, como também a proibiu de voltar a Assis junto aos que com ela 

peregrinavam. Depois de passado o acontecimento, Arnold, como é conhecido esse irmão A, 

procura por Angela em Foligno a fim de poder compreender melhor o acontecimento. Em 

conversa com ela percebe sua honestidade e, tão confuso quanto ela para assegurar-lhe a 

legitimidade de suas experiências, propõe o registro delas com o objetivo de encaminhá-las à 

averiguação de uma autoridade competente. 

Inicialmente, como forma de ordenar a experiência, é proposta uma estrutura formada 

de trinta passos, ou graus, de acordo com o nível espiritual adquirido por ela ao longo de sua 

trajetória. Como aponta o irmão A, no início do Memorial, “uma certa fiel seguidora de Cristo 

relatou que, em conversas sobre Deus com sua companheira, havia desenhado, de suas 

próprias experiências, trinta passos de transformações que a alma faz ao avançar no caminho 

da penitência.”4 

No vigésimo passo, o texto sofre uma ruptura para ser reiniciado mais tarde sob uma 

nova configuração. O motivo da ruptura é explicado pelo escritor irmão A, que revela, entre 

outros motivos, sua incapacidade para organizar o restante do material em níveis 

diferenciados. Ele propõe assim um novo desenho contendo sete passos chamados 

suplementares. O que se verifica é a dificuldade diante da tentativa de enquadrar a experiência 

mística em um padrão teórico familiar. De acordo com Cirlot, “a necessidade de ordenar a 

experiência interior induz à diferenciação de passos, graus, escalas, na qual constitui na 

cultura medieval, em especial a monástica, um modo próprio e habitual para captar as 

transformações anímicas”5 

Como resultado, encontramos um projeto interrompido, dividindo o texto em duas 

etapas distintas na essência que toca cada uma delas. Os primeiros vinte passos, contados em 

retrospectiva, possuem um discurso ascético, no qual se nota o esforço para a descrição da 

diferenciação entre os passos, muitas vezes em detrimento da própria experiência vivida. Já na 

segunda etapa, descrita em sete passos suplementares, a narrativa passa para um discurso 

propriamente místico e, portanto, mais arredio à sistematização. Como coloca Pozzi, um 

acontecimento inédito marca a diferença entre as duas etapas: Deus passa a dirigir-se 

diretamente a Angela, Deus fala através dela. “[...] o advento de Deus desnorteia qualquer 
                                                           
4 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 124. 
5 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 204. 
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organização pré-estabelecida, direciona (ou dirige) seus sentidos imprevisivelmente [...]; 

assim como desarranja a história, muda também a ordem do texto.”6 

Com o intento de apresentarmos o Memorial, descreveremos a seguir os vinte 

primeiros passos para depois, de acordo com a ordem encontrada nele, passarmos para os sete 

passos suplementares. Antecipamos não ser nosso propósito apresentar todos os passos 

encontrados no livro. Discorreremos pelos principais temas encontrados ao longo do texto, 

atendo-nos aos conceitos de sofrimento e êxtase encontrados neles. 

 
Primeiro passo: A consciência do pecado 

O primeiro passo cuida da descrição de um estado da alma que experimenta uma nova 

compreensão a respeito de seus pecados. Esse novo conhecimento é fruto da intervenção 

divina que provoca uma mudança na capacidade perceptiva da alma. Ela se sente e se percebe 

pecadora dando início a um sofrimento agudo, de caráter moral e pessoal. A alma se encontra 

aqui envolvida na culpa e no medo. “O primeiro passo é o conhecimento de uma maldade, na 

qual a alma teme ser condenada ao inferno. Nela, a alma chora amargamente.”7 

É despertado então o sofrimento e a dor que incitam na alma o desejo de percorrer o 

caminho da penitência se afastando daquilo que a torna pecadora e miserável. E o passo que 

se segue a esta descoberta de seus pecados é a necessidade irrevogável de confessá-los. 

 
Segundo passo: A confissão 

Amargurada, a alma se sente compelida a confessar seus pecados. Somente a dor e a 

vergonha participam de sua experiência, pois ainda não sente amor. “O segundo passo é a 

confissão dos pecados [...] Ainda não há o sentimento de amor, somente dor.”8 Revelados 

seus pecados, o desejo de penitência acontece como conseqüência.  

 
Terceiro passo: A penitência 

Em decorrência dessa descoberta e do sofrimento gerado por ela, a alma se vê 

compelida a confessar seus pecados e a realizar penitências, como maneira de expiar sua 

culpa, “tendência inata da alma humana a reparar um mal irreparável.”9. 

                                                           
6 POZZI, Il Libro dell’Esperienza, p. 86. 
7 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 124. 
8 Ibid., p. 124.  
9 POZZI, Il Libro dell’Esperienza, p. 68. 
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Após realização da penitência, a alma recebe uma iluminação que propicia o 

conhecimento da bondade divina. Essa experiência gera maior sofrimento à alma que se 

percebe não merecedora da bondade que a retirou do inferno.  

O desejo para realizar penitência vem no sentido de expiar sua culpa e condenação. O 

sofrimento aqui adquire uma qualidade diferente da anterior, ainda que sutil, pois agora a 

alma experimenta a consciência do pecado diante da consciência da bondade divina. Essa 

nova referência certamente amplia a dor causada pela culpa sentida na alma. Diante disso, o 

desejo de agradar a Deus e a punição pelos pecados por meio da penitência irão nortear todo o 

terceiro passo. 

Após a penitência e também devido a ela, um novo elemento transforma a percepção e 

conhecimento da alma: a iluminação. Como veremos mais detalhadamente no capítulo sobre 

as Instruções, a penitência favorece e possibilita a manifestação divina no homem. Sendo 

assim, este terceiro passo permite uma nova intervenção divina na alma, onde ela experimenta 

um novo conhecimento da essência de Deus, que é a divina piedade, que traz o perdão de seus 

pecados.                              

 

Quarto passo: A piedade divina 

Aqui já se estabelece a alternância de sentimentos que permeará todo o caminho de 

Angela. Ao ser iluminada, sua alma experimenta, simultaneamente, os sentimentos 

contraditórios de prazer e dor. Ser perdoada por esta infinita bondade gera maior sofrimento à 

alma que se sente merecedora do inferno. “O quarto passo é estar ciente da piedade divina, 

que concede à alma o perdão e a apanha do inferno. A alma começa a ser iluminada e então 

chora e dói ainda mais que antes, sofrendo ainda maiores penitências.”10 

A aproximação entre a alma e Deus gera sofrimento na alma que, após experimentar a 

grandeza divina, expande sua compreensão a respeito de si mesma. Esta nova compreensão a 

respeito de si mesma, Angela distingue como quinto passo do caminho penitencial.   

 

Quinto e sexto passos: Conhecimento de si e dos próprios pecados 

Esses dois passos se assemelham, revelando de modo geral a consciência sobre si 

mesmo. A  introdução  da iluminação  no  caminho  da  alma  desencadeia  uma  seqüência  de  

                                                           
10 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 125. 
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novas transformações que implicarão em uma mudança significativa em sua capacidade 

perceptiva, cognitiva e sensível. Este efeito mostra seus resultados nos próximos dois passos, 

quinto e sexto, nos quais Angela relata sua tomada de consciência a respeito de si mesma e de 

seus pecados. Esse conhecimento, que se iniciou nos passos anteriores, se ampliará no 

transcorrer dos passos aqui apresentados, como também nos passos que se seguirão, 

desencadeando muita dor e “choro amargo”. “O quinto passo é o conhecimento de si. 

Parcialmente iluminada, a alma percebe em si mesma nada mais que defeitos e se condena 

diante de Deus como merecedora do inferno. Esse passo é a origem de muito choro 

amargo.”11 

O que é revelado a ela somente lhe foi possível devido à intervenção divina. O homem 

só consegue se perceber como realmente é com a superação de suas limitações naturais, ou 

seja, com a iluminação da graça. E ver-se provoca dor à alma. 

Após este estágio de consciência dada à alma que procura pela união com Deus, 

transcorre uma seqüência de passos que apresentam variadas experiências com temas 

semelhantes, nos quais o progresso acontece pelo aprofundamento da percepção adquirida 

com elas. 

 

Do sétimo ao décimo sexto passo: Contemplação da cruz e pobreza 

A seqüência de passos que descreveremos a seguir possui dois motivos dominantes e 

comuns entre eles: a pobreza e a cruz, que aparecem num itinerário progressivo de 

aprofundamento da alma. “No sétimo passo me foi dada a graça de começar a enxergar na 

cruz que eu vi Cristo que havia morrido por nós. O que eu vi ainda estava sem sabor, mas me 

causou grande dor.”12 

Após esta experiência, foi-lhe inspirado “ir até a cruz”. Aproximar-se da cruz tem o 

sentido de aproximar-se do sofrimento de Cristo, vivendo a Paixão em sua totalidade. Angela 

inicia esse processo identificando-se primeiramente com os agressores de Cristo. Ela vê na 

Paixão a representação de uma realidade sentida em seu interior. Sua consciência a respeito de 

si mesma já lhe foi despertada antes, mas agora se amplia e se refaz a cada experiência 

iluminativa. “[...] enquanto olhava a cruz, tive uma percepção do caminho que o filho de Deus 

                                                           
11 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 125. 
12 Ibid., p. 125. 
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tinha morrido por nossos pecados. Essa percepção me fez ciente de todos os meus pecados e 

isso foi extremamente doloroso. Eu senti que havia crucificado Cristo.”13 

A penitência lhe oferece um caminho para o distanciamento dessa realidade miserável 

percebida ao aproximar-se da cruz e da Paixão. E a pobreza será, nesse momento, a principal 

operadora das transformações de sua alma. A partir da visão da cruz, Angela entra num 

crescente desvencilhar-se de seus bens, que segue um progressivo aprofundamento nos três 

graus de pobreza descritos por ela como a pobreza de bens, de familiares e amigos, e de si 

mesma.  

 
Eu fui instruída, iluminada e me foi mostrado o caminho da cruz da seguinte maneira: 

fui inspirada com o pensamento de que se eu quisesse ir até a cruz, eu deveria tirar minha 
própria roupa e ir nua até ela [...] me desvencilhando de tudo que é mundano, de tudo que é 
ligado ao homem e a mulher, de meus amigos, parentes e de tudo mais, inclusive minhas 
posses e de mim mesma. Com isso estaria livre para dar meu coração à Cristo, de quem recebi 
muitas graças e para andar ao longo do espinhoso caminho que é o caminho do sofrimento.14 

                 

A prática da pobreza possibilita a Angela o recebimento da graça que amplia seu 

conhecimento sobre o mundo e transforma sua alma. Seu objetivo é livrar-se daquilo que ela 

não mais identifica como verdadeiro nela mesma: sua condição natural. Conhecer-se para 

desvencilhar-se de si mesma. Desapegar-se do mundo para estar livre de si mesma em Deus. 

“O caminho ascético de Angela percorre o caminho da pobreza [...] Com essa prática a santa 

passa a um conceito mais abstrato da pobreza: não apenas virtude, mas espelho autêntico da 

condição humana e atributo da essência de Cristo.”15 

Distante de qualquer sentido sensual, Angela se despe diante da cruz como sinal de 

despojamento. “Ainda assim, essa percepção do sentido da cruz me fez ciente de que, ficando 

próxima à cruz, eu me desvencilharia de todas as minhas roupas e me ofereceria inteiramente 

a ele.”16 

Conforme progride seu distanciamento do mundo material, Angela se torna cada vez 

mais obscura à nossa compreensão. É difícil não se chocar diante daquilo que podemos 

entender como o segundo grau de pobreza: 

 

                                                           
13 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 125-6. 
14 Ibid., p. 126. 
15 POZZI, Il Libro dell’Esperienza, p. 69. 
16 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 126. 
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Decidi então deixar de lado minhas melhores roupas, fina comida e cabelo cortado [...] 
Durante esse período, eu ainda vivia com meu marido e era amargo conviver com as injustiças 
feitas a mim [...] Deus tão condescendente, neste momento, minha mãe que havia sido um 
grande obstáculo a mim, faleceu. Da mesma maneira, meu marido também faleceu, como 
ocorreu com todos os meus filhos num curto espaço de tempo. Porque já havia entrado no 
caminho já dito, e por ter rezado pelas suas mortes, senti um grande consolo quando 
aconteceu. Pensei que Deus havia me concedido esse favor, meu coração estaria sempre junto 
ao de Deus e o coração de Deus estaria sempre junto ao meu.17 

 

Trata-se de uma outra compreensão da realidade, acessível apenas ao místico dentro de 

sua liberdade.  

O terceiro grau de pobreza, a pobreza de si mesma, segue um processo que ocorre em 

diversos níveis de intensidade até sua realização que somente acontecerá no final do 

itinerário, quando se dá o completo aniquilamento da alma na perfeita união com Deus. 

Outro aspecto da espiritualidade de Angela, importante para nossa pesquisa e que se 

encontra bastante evidente entre os passos aqui mencionados, diz respeito às chagas. Segundo 

comenta Cirlot e Garí18, “o centro de sua atenção está ocupado pelas chagas”: 

 
Me chamou então e disse que com meus lábios tocasse a chaga de suas costas. Me 

parecia ver ali e beber o sangue que estava brotando novamente de sua ferida. Sua intenção era 
fazer-me entender que com isto me purificava. E assim comecei a experimentar uma grande 
alegria, ainda que sentisse tristeza pela Paixão.19 

 

Na interpretação de Pozzi, o contato com as chagas carrega o sentido de contato com a 

intimidade divina. Em sua ascese, o acesso às chagas e a representação da Paixão, revelam 

sua aproximação daquilo que mais tarde lhe proporcionará a identificação total com o 

crucificado. 

Os êxtases ocorridos nessa parte citada (quinto ao décimo sexto passos) proporcionam 

transformações na alma de Angela e seus efeitos podem ser percebidos por suas atitudes e 

percepções a respeito do sofrer. Por todos esses níveis, Angela apresenta uma simultaneidade 

entre tristeza e alegria. Ela vive essa dualidade não só no transcorrer dessas experiências 

como também após as mesmas. 

 

Assim, Ele apareceu várias vezes enquanto estava acordada e essas aparições eram 
mais prazerosas que as aparições que ocorriam enquanto estava dormindo, embora Ele sempre 
me aparecesse sofrendo. Ele me mostrou suas aflições da cabeça aos pés [...] Depois disso, fui 

                                                           
17 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 126. 
18 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 210. 
19 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 128. 
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tomada de uma impressionante recordação de todos os meus pecados e me tornei ciente de que 
eu era a pessoa que havia lhe ferido com meus pecados e por causa disso é grande a minha 
tristeza.20 

 
 

O processo de distanciamento do mundo por meio do desvencilhar-se da matéria, ou 

seja, por meio da pobreza, continua a compor as penitências realizadas por Angela. Todo o 

processo até aqui mencionado tem como finalidade a identificação com o crucificado; ponte 

que lhe permitirá a união com Deus.  

Quanto mais alta a ascese, maior a consciência de sua condição natural. Perceber-se 

ligada ao mundo sensível causa angústia em Angela. Do quinto ao décimo sexto passo, ela 

praticamente relata seu aprofundamento na identificação com o crucificado, 

fundamentalmente orientada pela pobreza. 

 

[...] enquanto rezava, Cristo me apareceu na cruz [...] Me chamou então para colocar minha 
boca em seu ferimento. Me pareceu que havia visto e bebido o sangue que estava escorrendo. 
Sua intenção era me fazer entender que por esse sangue me purificava. Com isso, comecei a 
experimentar uma grande alegria, embora quando pensava sobre a Paixão eu ainda me sentia 
triste [...] Rezei então a Deus para que me habilitasse a derramar todo meu sangue a Ele, como 
havia feito por mim. Estava disposta, pelo seu amor, a desejar que todas as partes de meu 
corpo sofressem uma morte não como a sua, mas sim mais desprezível.21 
 

Até aqui Angela é somente angústia, arrependimento e dor amarga. Seu sofrimento se 

sustenta apenas na dor. Mas no décimo sexto passo, ela experimenta pela primeira vez algo da 

doçura divina. A introdução do amor nas experiências de Angela transforma a percepção do 

sofrer. Este agora passa a apresentar uma nova modalidade. Uma modalidade amorosa e 

criativa, no sentido de que impulsiona a alma a procurar por esse sofrimento redentor. Nesse 

nível espiritual, é a infusão do amor na alma que a conduzirá ao êxtase que transformará sua 

percepção do sofrimento. 

 

Enquanto rezava o Pai Nosso, recebi profundamente em meu coração uma clara 
consciência da bondade divina e de minha insignificância [...] Eu recitei o Pai Nosso tão 
devagar que, embora eu tivesse chorado pelo fato de estar ciente de todos os meus pecados e 
minhas fraquezas, me senti consolada e comecei a experimentar algo da doçura divina [...] 
Mas desde que recitei o Pai Nosso e que isso me tornou ciente de todos os meus pecados [...] 
fui tomada de uma grande vergonha que dificilmente abria meus olhos.22 

 

                                                           
20 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 127. 
21 Ibid., p. 128. 
22 Ibid., p. 129. 
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Uma nova consciência e uma nova maneira de sentir nascem na alma de Angela. A 

doçura divina lhe concede maior conhecimento a respeito de si mesma e a respeito do ser de 

Deus. Tudo isso gera novamente mais sofrimento à alma. Não há como conhecer a Deus e a si 

mesmo sem sofrer com a percepção do abismo que distancia as duas naturezas. 

Não somente o conhecimento sobre si e sobre Deus se expande, como também a 

certeza daquilo que viveu nessa experiência ganha força no interior de Angela. A fé a que 

Angela se refere é o conhecimento adquirido com a própria experimentação.  

 
Após isso tudo, no décimo sétimo passo, me foi mostrado que a Virgem Abençoada 

tinha obtido para mim a graça da fé diferente da que tive anteriormente. Pois parecia a mim 
como se, ao contrário do que eu havia experimentado, minha fé anterior tivesse sido sem vida 
e minhas lágrimas forçadas.23 

 

È evidente a mudança de nível de consciência nessa passagem. Como é também 

evidente a mudança na percepção do sofrer. Este passa a ser procurado e desejado como fonte 

de salvação e aproximação de Deus. Entende-se que há um outro sofrer, um sofrer com 

potencial criativo, gerador de mudanças e condutor da alma em direção à salvação. É um 

sofrimento amoroso diferente daquilo que viveu anteriormente. É o sofrimento de quem 

esteve mais próximo de Deus e retornou. É o desconfortável lugar da alma que se transformou 

pelo amor divino.  

 
E aquele que me guiava perguntou-me: “Você deseja ter essa experiência?” Como 

aceitei e desejei isto ardentemente, ele guiou-me imediatamente para esta experiência. Nela eu 
senti a doçura da riqueza de Deus e imediatamente esqueci completamente do mundo [...] Ele 
me guiou mais adiante e me capacitou a sentir a riqueza de Deus e derivou tal encanto dele 
que não só me esqueci do mundo como também de mim mesma. Este estado era tão 
maravilhoso e santo que implorei àquele que me guiava para não permitir deixá-lo [...] Ele 
respondeu que o que eu pedia ainda não era possível; e imediatamente guiou-me de volta a 
mim mesma. Abri os olhos e senti uma alegria imensa provocada pelo que vi, mas também 
grande conflito em ter perdido aquele estado.24 

 

O retorno é doloroso e essa dor se intensificará ainda mais nas próximas 

transformações. Angela sofre por se ver longe de Deus. O amor despertado em sua alma eleva 

e modifica sua maneira de viver o sofrimento que se torna maior que ela mesma. Algo em seu 

interior toma vulto, provocando nela um comportamento involuntário e pouco usual, mas que 

mostra a potencialidade da espiritualidade que se processa em sua alma:  

 

                                                           
23 LACHANCE, Angela of Foligno,  p. 130. 
24 Ibid., p. 130. 
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Posteriormente o fogo do amor de Deus em meu coração se tornou tão intenso que se 
eu ouvisse alguém falar sobre Deus eu gritava. Ainda que alguém levantasse acima de mim 
com um machado pronto para me matar, este não teria detido meu grito [...] Também, sempre 
que eu via a Paixão de Cristo representada, dificilmente eu podia suportar e caía em febre, 
doente. 25 

 

Quanto mais se aproxima de Deus, mais aumenta seu martírio e dor. Angela sofre a 

dor da separação, da queda, superada apenas no êxtase. De volta à condição natural, a alma 

clama pelo retorno. E esse sofrimento que vem de forma crescente acontecendo com Angela 

encontra seu clímax no vigésimo passo que apresentaremos logo a seguir. Antes, porém, se 

faz necessário apresentar sua preparação para esta belíssima passagem encontrada no 

vigésimo passo, como também a explicação do autor para a interrupção ocorrida neste ponto 

da escrita. 

Uma revelação é feita a Angela no décimo nono passo quando em diálogo com Deus: 

“e então Ele respondeu: ‘se apresse, para que assim que você terminar o que está determinada 

a fazer a Trindade inteira entrará em você’ ”26. Logo após esta revelação, quando Angela 

ainda introduz o passo seguinte, o escritor interrompe a narrativa para iniciá-la posteriormente 

em uma outra configuração de sete passos suplementares. “Porém, dali em diante eu não 

soube continuar, [...] eu não estava seguro para distinguir e enumerar os passos restantes. Eu 

fiz o melhor tentando juntar esse restante em sete passos ou revelações materiais.”27 

E assim, terminadas as explicações, encontramos uma das passagens mais importantes 

de todo o texto, que marca o nascimento de uma nova espiritualidade no caminho de Angela. 

Num diálogo revelador com o Espírito Santo, Angela toca uma profundidade que não lhe 

permitirá retorno. Transforma-se e se lança em um processo de transformações progressivas 

que lhe remeterão aos abismos insondáveis de sua alma, cujo acesso se dará na relação entre 

sofrimento e êxtase.     

 

Vigésimo passo ou primeiro passo adicional: A grande iluminação 

Esse passo relata os acontecimentos ocorridos no interior de Angela quando a caminho 

de Assis em peregrinação. Entregue à vida penitente, Angela pede, em oração pela estrada, 

que Francisco obtenha para ela a graça de torná-la verdadeiramente pobre. Quando na junção 

                                                           
25 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 131. 
26 Ibid., p. 132. 
27 Ibid., p. 133. 
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de três estradas a caminho de Assis, nesta encruzilhada, ela recebe uma grande graça, na qual 

lhe foi dito: 

 

Você rezou a meu criado Francisco, mas eu não quis lhe enviar nenhum mensageiro 
que não fosse eu, o Espírito Santo que vem lhe dar a consolação da qual você nunca provou 
antes. Eu a acompanharei e estarei dentro de você até que chegue à igreja de São Francisco; e 
ninguém notará isto. Eu quero falar com você nesse caminho e não haverá fim para minha 
oração. Você não poderá fazer nada a não ser escutar-me porque eu estarei profundamente 
ligado a você. Eu não a deixarei neste modo de consolação até a segunda vez que você entrar 
na Igreja de São Francisco, mas de agora em diante eu não a deixarei se você me amar”. [...] 
Minha filha, minha querida e doce filha, minha delícia, meu templo, minha filha amada.28 

 

O diálogo entre Angela e o Espírito Santo acompanha todo seu percurso até a igreja de 

Assis. Um prazer inefável a une a Ele e uma dor amarga decorre daquilo que se revela nela 

através dessa união. Angela é remetida à experiência de êxtase e sofrimento ao longo de toda 

a peregrinação, numa oscilação crescente entre esses dois estados de alma, que experimentará 

seu clímax quando da chegada à basílica de São Francisco. 

 

Mas onde quer que eu olhasse, podia ouvi-lo dizer: “Esta é minha criatura.” Com isso 
eu sentia uma doçura, uma inefável doçura divina. 

Depois disso, me era dado uma recordação vívida de todos os meus pecados e vícios e 
eu vi como não havia nada em mim que não fosse pecado e defeito [...] Uma vez mais todos os 
meus pecados surgiram em minha memória [...] e agora eu me sentia mais merecedora do 
inferno [...] Não há como eu possa fazer para contar de maneira correta quão grande era minha 
alegria e doçura que eu sentia, especialmente quando ouvi Deus me falar: “eu sou o Espírito 
Santo que entra profundamente em você [...] Eu não a deixarei neste modo de consolação até a 
segunda vez que você entrar na Igreja de São Francisco, mas de agora em diante eu não a  
deixarei se você me amar”. [...] Embora estas palavras fossem amargas de se ouvir, eu as 
experimentei de modo suave, as mais doces que já ouvi.29 

 

É então na entrada da igreja, quando a promessa se cumpre, que Angela experimenta a 

grande dor. A dor do vazio indescritível que lhe invade a alma e então se põe a gritar de 

maneira descontrolada, como foi descrito na introdução desse capítulo, perguntando a seu 

Amor por que se retirava dela. Essa experiência, que distingue sua vida espiritual em duas 

etapas, pontua uma nova maneira de experimentar o sofrimento decorrente daquele que se une 

a Deus e dele se separa depois. Um sofrimento inerente à natureza caída do homem.  Essa  

nova intensidade e modalidade do  sofrer indica uma maior identificação com o Deus-homem, 

pois, ao identificar-se com Ele, experimenta e percebe como Ele, a coexistência  das naturezas 

divina e humana.  

                                                           
28 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 139-40. 
29 Ibid., p. 140-2. 



 67

Durante meu retorno pela estrada de São Francisco, Ele disse-me entre outras coisas: 
“Eu dou a você este sinal que sou eu quem fala com você. Você sentirá a cruz e o amor de 
Deus dentro de você. Esse sinal ficará com você para a eternidade.” E imediatamente eu senti 
aquela cruz e que ele me ama nos abismos de minha alma, até os ecos corpóreos da presença 
da cruz; e sentindo tudo isso minha alma dissolveu-se no amor de Deus.30 

 

Corpo e alma participam de suas experiências, sendo a cruz um caminho de união com 

Deus e transporte para a experiência do êxtase e do sofrimento. A união com o crucificado a 

transporta para uma outra condição de existir. Existir na graça como o Deus-homem dentro de 

todo o sofrimento, amor e conhecimento que este agora revela comportar na cruz. “E quem 

deseja ficar em um estado de graça nunca deveria virar os olhos de sua alma longe da cruz, se 

for alegria ou tristeza que ofereço ou permito acontecer a eles.”31 

O estado unitivo é possibilitado pelo sofrimento e pelo êxtase: sofrimento enquanto 

caminho para a obtenção do êxtase e este enquanto possibilidade para a superação da 

condição humana. Na citação que se segue, Angela relata o trânsito entre o sofrimento e o 

gozo, sustentado na representação da Paixão e do crucificado. 

 

Uma vez quando meditava no grande sofrimento que Cristo suportou na cruz, 
considerei os pregos que, tinha ouvido dizer, tinha arrancado um pouco de carne de suas mãos 
e pés na madeira. Eu desejei ver aquela quantia de carne de Cristo que os pregos tinham 
arrancado na madeira. E então era tal a minha tristeza em cima da dor que Cristo tinha 
suportado, que não pude me levantar em meus pés. Me agachei, sentei, estirei os braços no 
chão e inclinei minha cabeça neles. Então Cristo me mostrou sua garganta e braços. 

E então minha tristeza anterior foi transformada em uma alegria tão intensa que não 
posso dizer nada sobre isto. Era uma alegria nova, diferente das outras. Fui assim absorvida 
totalmente por esta visão que não pude ver, ouvir ou sentir qualquer outra coisa.32 

 

O sofrimento prepara, purga e permite o acesso da alma ao êxtase. O êxtase, por sua 

vez, transforma a alma, que amplia sua percepção e conhecimento sobre a realidade do 

homem que, por final, gera novo sofrimento à alma. E o que veremos no transcorrer dos 

passos seguintes é a intensificação destes dois conceitos promovendo a ascensão da alma de 

Angela.  

Passemos então para o nível seguinte em que ela discorrerá sobre a penitência, 

caminho para a transformação no crucificado.  

                  

                                                           
30 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 142. 
31 Ibid., p. 146. 
32 Ibid., p. 146. 
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Segundo passo adicional: A penitência como contemplação do amor divino na 

alma 

A identificação com o crucificado na Paixão provoca na alma de Angela o desejo de 

penitência. Nas palavras de Cirlot, o Memorial mostra o “caminho da penitência, no sentido 

de penitência como metanóia e conversão: uma peregrinação interior destinada a que a alma 

sofra as transformações necessárias de morte e ressurreição até sua divinização.”33 

Especialmente aqui, neste passo, a penitência acontece na forma de desprezo, a qual 

lhe facilitará o desapego de seu eu e a conseqüente identificação com o crucificado. Assim 

como Deus na Paixão, sua alma anseia por ser desprezada e vilificada, proporcionando assim 

a proximidade necessária a essa semelhança almejada. 

 

[...] eu deposito em você um amor tão grande que sua alma queimará continuamente por mim. 
Tão ardente será esse amor que se alguém falar ofensivamente com você, você entenderá isso 
como uma graça e clamará que é desmerecedora disso. Saiba que sofri tais ofensas e meu amor 
por você era tão grande que suportei tudo pacientemente. Por tal experiência, então, saberá que 
estou com você. E se caso não houver alguém para falar-lhe ofensivamente, você terá um 
grande desejo de ser ofendida. Quando isso acontece é sinal seguro da graça de Deus, porque 
suportei tais ofensas com grande humildade e paciência [...] Então desejei ser vilificada pelo 
mundo inteiro e quis que minha morte fosse acompanhada com toda maneira de tormento.34 

 

Aquilo que desencadeia essa transformação e desejo de sofrer é o amor divino 

depositado na alma durante o êxtase. 

           

Era uma consolação diferente das outras, porque nos outros momentos de deleite 
desejei deixar este mundo imediatamente, mas nessa aqui eu desejei uma morte prolongada 
acompanhada com todo tipo de tormento [...] O sinal com o qual ele me deixou e o qual sinto 
continuamente é que o jeito certo para a salvação consiste em amar (o Cristo) e querer sofrer 
tormentos por causa do amor dele.35 

 

Seu sofrimento há muito não carrega mais o aspecto moral, temporal. Trata-se agora 

de um sofrer que toca uma dimensão crística, um sofrimento que une, que impulsiona a alma 

rumo à sua deificação. 

Nesse ponto, sofrimento e êxtase se completam e se fundem num relacionamento de 

intimidade e complementaridade. É o prazer da dor que invade e transforma a alma num outro 

estado de sofrer e deleitar-se na união com Deus. 

                                                           
33 La mirada interior, p. 206. 
34 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 150. 
35 Ibid., p. 150-1. 
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Há que se mostrar, nesse passo, a clareza de entendimento que Angela apresenta sobre 

a natureza pecadora do homem e sua necessidade de salvação. A transformação do sofrer 

acontece junto à sua capacidade cognitiva. Amor, sofrimento e conhecimento sofrem as 

transformações decorrentes do êxtase. Salvação essa que virá não por seus méritos ou mesmo 

esforços, mas sim pelo amor infinito de Deus pela humanidade. Nenhuma bondade é própria 

do homem. O que há de bom nele é de origem divina. Deus ama a alma e ele próprio é o amor 

da alma. 

 

É um amor natural que faz a alma conhecer a bondade de Deus na criatura, mas a 
mantém fechada na sua finitude. Chega o amor da graça infusa, que reveste as coisas criadas e 
orienta a Deus; agora o mesmo compreender torna-se amor, em uma união que fortalece e 
confunde a faculdade do conhecimento e a faculdade do afeto.36 

  
  

Nem o sofrimento nem o amor mencionados aqui se referem aos sentimentos 

pertencentes à natureza do homem. Eles tocam uma outra esfera da realidade, acessível 

apenas no êxtase. Transpassam o que podemos tocar com nossa natureza, que também sofre 

transformações quando a divindade se manifesta.                             

 

Pois não há nada que inflame a alma como quando Cristo está nela e delicia a alma 
com seu amor. Pois quando isto acontece não é como o fogo que às vezes a alma sente, mas 
sim o fogo suave de doçura e amor. Da minha parte não duvido quando tal fogo está 
verdadeiramente presente, pois nada poderia produzir tal efeito. Quando isso acontece, todos 
os membros sentem um deslocamento e eu desejo que seja assim. Realmente é tal delícia que 
[...] gostaria de permanecer sempre nesse estado. Além disso, eu ouço que racham quando são 
assim deslocados. Ouço mais quando o corpo de Cristo é elevado. É especialmente aí que 
minhas mãos sofrem esse deslocamento e são abertas. 37 

 

O sofrimento visto assim, enquanto caminho ou possibilidade de redenção, é a tônica 

de Angela no passo seguinte. Nele, ela estreita esta visão, apontando-o como o único caminho 

de acesso à unificação entre homem e Deus. 

 

Terceiro passo adicional: Um sofrimento oferecido por Deus 

Ao explicar a seu redator a forma como Deus chama seus filhos até Ele, Angela se 

refere ao sofrimento como um chamado, um oferecimento divino para a salvação do homem. 

   

                                                           
36 POZZI, Il Libro dell’Esperienza, p. 51. 
37 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 158. 
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Então eu perguntei: por qual modo esses que foram chamados vêm? Ao que Ele 
respondeu: por meio de tribulações, como acontece com as virgens, o puro, o pobre, o 
sofrimento longo e o doente. E Ele disse que tudo é enviado por Deus a esses que são 
chamados “filhos” para o próprio bem deles.38 

 

Assim como Cristo que “tendo descido a tal nível de indignidade e vileza”, a alma 

também deve experimentar esse grau de insignificância em relação ao mundo, seu 

aniquilamento, a fim de proporcionar-lhe a ascensão ao mundo divino. Angela fala aqui de 

um sofrimento diferenciado. Fala de um sofrimento que, percebido na dimensão que Cristo 

percebeu, ele salta o confinamento humano do sentir pessoal e atinge um sofrimento divino 

que é por sua vez experimentado pela alma em êxtase. A contemplação da cruz e da Paixão 

possibilita ou dá acesso a esse sofrimento que por fim, por ser salvífico, é vivido com deleite 

pelo legítimo filho de Deus. A cruz representa a realidade humana e o amor divino. O 

sofrimento sentido dentro da amplitude de Cristo, ou seja, o sofrimento experimentado no 

êxtase da identificação com Cristo é doce, suave e experimentado com alegria pelos filhos de 

Deus. “O que você tem que fazer é se colocar diante dela e encontrar seu descanso, porque a 

cruz é sua salvação e sua cama. Tem que encontrar sua delícia nela porque nela está realmente 

sua salvação.”39 

O sofrimento gera desapego na alma que renasce para uma outra maneira de conhecer 

e experimentar. Esse acesso a uma nova compreensão e modalidade de perceber e 

compreender o mundo acontece através das transformações da alma acarretadas com a 

experiência do êxtase. Angela nos dá uma escandalosa demonstração disso quando, ao 

responder a uma provocação do irmão escritor que põe em dúvida a aceitação das tribulações 

por parte dos filhos de Deus, exemplifica com o seguinte relato: 

 

Na Quinta-feira Santa, eu sugeri a minha companheira que saíssemos para encontrar 
Cristo: “vamos”, lhe falei, “para o hospital e talvez possamos encontrar Cristo lá entre os 
pobres, os sofredores e os aflitos.” Nós trouxemos conosco todos os véus de cabeça que 
pudemos levar, porque não tínhamos nada mais. Pedimos para Giliola, criada daquele hospital, 
vendê-los e comprar um pouco de comida para os enfermos [...] Também tínhamos trazido 
conosco todo o pão que nos foi dado para manter-nos vivas.  

E depois de distribuirmos tudo o que tínhamos, lavamos os pés das mulheres e as 
mãos dos homens, especialmente as de um deles que estavam inflamadas e em uma fase 
avançada de decomposição. Então nós bebemos a mesma água com que as tínhamos lavado. E 
a bebida era tão doce que todo o caminho de casa provamos da sua doçura e era como se 
tivéssemos recebido a Sagrada Comunhão. Como uma pequena parte das feridas do leproso 
estava presa em minha garganta, eu tentei engoli-la. Minha consciência não me deixava cuspi-

                                                           
38 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 159. 
39 Ibid., p. 161-2. 
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la, como se eu tivesse recebido a Sagrada Comunhão. Realmente eu não quis cuspi-la, mas 
simplesmente tirá-la de minha garganta.40 

 

O nível das experiências alcançado por Angela não lhe permite ilusão ou engano 

quanto ao que percebe. São revelações claras, cruas, que lhe propiciam o afastamento do 

mundo que conhecemos e lhe permite acesso a um outro mundo, invisível a nós. “[...] uma 

vez Deus havia falado com ela e tinha lhe manifestado [...] como ela não era nada e foi criada 

de substância vil; como Ele não encontrou nada de bom nela e ainda assim a amou.”41 

O conhecimento de si é uma das premissas para o conhecimento de Deus. Ver-se 

como uma criatura vil, dona de todo o mal e pecado, e perceber Deus como Todo Bem e o 

único Bem que existe, permeará todo o caminho espiritual de Angela. Como se verá com 

maior propriedade e profundidade no próximo passo. 

 

Quarto passo adicional: O deleite no sofrer. A identificação com o crucificado 

Um conhecimento superior é dado ao homem no êxtase, que “abre os olhos de sua 

alma” e ele passa a conhecer em uma outra dimensão o mundo, a Deus e a si mesmo. 

 

Posteriormente Ele acrescentou: eu quero mostrar-lhe algo do meu poder. E 
imediatamente foram abertos os olhos de minha alma e em uma visão eu vi a abundância de 
Deus na qual eu vi e compreendi toda a criação, isto é, o que está neste lado e o que está além 
do mar, o abismo, o próprio mar e todo o outro. E em tudo o que eu vi, não pude perceber 
menos que a presença do poder de Deus e até certo ponto indescritível. E minha alma em um 
excesso de maravilha exclamou: este mundo está pleno de Deus! [...] Disto eu compreendi que 
dali em diante eu poderia entender melhor outras coisas [...] Eu vi as profundezas da 
humildade de Deus para com os homens. E porque eu tinha compreendido o poder de Deus e 
tinha percebido sua profunda humildade agora, minha alma se maravilhou e se avaliou como 
um nada ser, viu em si mesma nada menos que orgulho.42 

 

Conhecer e sofrer são inevitáveis. E a compreensão do sofrimento se transforma 

durante o itinerário percorrido pela alma de Angela. Neste passo, ela aponta para uma 

percepção deleitável do sofrer, possibilitada pela profunda identificação com o crucificado, 

alcançada por ela e que é descrita aqui como “o abraço que Deus dá na alma”.  

 

Depois disso, enquanto se celebrava a Missa, me foi concedida a graça de certa 
iluminação na qual eu me vi assim cheia de pecados e de defeitos que perdi meu poder de fala 
e não pude dizer uma palavra [...] desejo para martírio me deleitou novamente. Esperei e 

                                                           
40 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 162-3. 
41 Ibid., p. 165. 
42 Ibid., p. 169-70. 
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desejei isto. Da mesma maneira me encantava mais que o habitual, em toda a dor que poderia 
estar nisto para mim; eu ansiei por isto.43 

 

Evidentemente sua união ao crucificado transforma sua experiência da Paixão, vista 

agora com suavidade e alegria.  

 
E de maneira nenhuma posso ficar triste no que se refere à Paixão; pelo contrário, 

minha alegria está em ver este homem e ir até ele. Toda a minha alegria está agora neste 
sofrimento do Deus- homem.  

Às vezes parece que minha alma entra em Cristo, e isto é uma fonte de grande alegria 
e delícia [...] Consequentemente, quando me foi apresentada a Paixão de Cristo na Piazza 
Santa Maria, o momento que me parecia dever lamentar foi transformado em algo muito 
alegre e fui maravilhosamente levada a um estado de tal delícia que [...] perdi a fala e caí no 
chão [...] Me deitei no chão; meu poder de fala e do uso de meus membros se foram. Toda a 
minha tristeza se foi e minha alegria era tão grande que nada pode ser dito sobre isto.44 

 

É importante lembrar que houve um momento no qual a visualização da Paixão 

despertava um outro sabor do sofrimento em Angela. Diante dela, Angela gritava de dor. Mas, 

após as transformações ocorridas com sucessivas experiências extáticas, a suavidade passa a 

acompanhar a dor que agora, de tão próxima e identificada com a dor do Deus-homem, 

apresenta um caráter divino, o qual paulatinamente se mescla com o prazer da união com 

Deus. 

 

Deus realizou freqüentemente e repetidamente maravilhas em minha alma e eu entendi 
que ninguém poderia tornar isto possível exceto Deus [...] a experiência presente que agora é 
mais freqüente é diferente porque a alegria que a acompanha é de outra natureza e com um 
efeito diferente.45 

 

Ainda neste passo, Angela introduz alguns conceitos como “Todo Bem” e 

“escuridão”, os quais, embora sejam aprofundados mais adiante, achamos importante 

apresentá-los aqui como distinção dentro do caminho espiritual de Angela, onde ela ultrapassa 

a marca do franciscanismo de seu tempo. 

A escuridão como definição do estado místico em que ela se encontra, o qual se 

contrapõe à iluminação, à luz, é usado como recurso diante daquilo que não há como 

simbolizar, expressar ou comunicar: a cegueira natural do homem diante da grandeza divina. 

 

                                                           
43 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 173-4. 
44 Ibid., p. 176. 
45 Ibid., p. 174-5. 
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Em certo momento, imersa nesses pensamentos, minha alma foi tragada para fora de si 
mesma e percebeu que o mistério que estava perguntando não teve nem começo e nem fim. E 
a alma, quando estava naquele estado de escuridão, quis voltar a seu estado normal, mas não 
pôde; não pôde avançar ou voltar para si mesma. Depois minha alma foi erguida e iluminada 
para ver o poder indescritível de Deus como também os seus desejos. 

[...] Posteriormente, quero dizer, depois que eu tinha visto o poder de Deus e seu 
desejo, minha alma foi repentinamente retirada e enaltecida a um estado até mais alto [...] E 
então eu não vi da mesma maneira o poder ou desejo de Deus como antes, mas vi algo estável, 
firme e tão indescritível que não posso dizer nada sobre isto a menos que era o Todo Bem [...] 
Nesta visão eu não vi amor, mas algo indescritível.46 

         

A grandeza da experiência de Angela influenciará nomes consagrados da história 

cristã ocidental. Conceitos como o de “escuridão” serão utilizados mais tarde por São João da 

Cruz e Meister Eckhart. No próximo passo, ela abordará a união e a bondade divina. 

 

Quinto passo adicional: O abraço de Deus na alma 

Neste passo, ela relata sobre a importância do conhecimento do sofrimento de Cristo e 

da dor que se resulta dele como experiência imprescindível à salvação. Também descreve a 

bondade divina que lhe concedeu a graça de desejar apenas o que Deus lhe legou; a isso ela 

denomina união, onde de dois se faz um. “Eu possuí Deus tão completamente que não estava 

mais em meu estado anterior habitual, mas fui conduzida a encontrar uma paz, na qual eu 

estava unida a Deus e estava satisfeita com tudo.”47 

O nível de união mística, descrita por ela, assume um contorno de extrema intimidade 

com Deus-homem: 

              
Ela disse que havia beijado o peito de Cristo – e viu que ele estava morto, com os 

olhos fechados – e então ela beijou sua boca, da qual emanou uma fragrância encantadora [...] 
Posteriormente, ela colocou sua bochecha na bochecha dele e em troca colocou a mão dele na 
outra bochecha dela, apertando-a para perto dele.48 

 

O sofrimento relatado, mesmo dentro do quinto passo, é referente ao desespero de se 

sentir viva e atrelada à sua condição natural. O estado de união elevado que ela experimenta 

transforma seu retorno à vida o único sofrimento apresentado. “[...] a alma dela falou 

intimamente e clamou a Deus para não deixá-la adoecer em tal morte, pois considerava vida 

como morte.”49 

                                                           
46 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 178. 
47 Ibid., p. 181-2. 
48 Ibid., p. 182. 
49 Ibid., p. 183. 
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O conhecimento possibilitado pela transcendência do natural no êxtase proporciona 

um discurso incômodo, amargo, pois a visão de Angela a respeito da natureza do homem é 

uma denúncia de nossa condição irremediavelmente marcada pela queda, pela miséria,  

totalmente insuperável por nossos próprios recursos. 

 
E eu vi em mim dois lados e era como se estivesse separado por um sulco. De um lado 

eu vi a abundância de amor e todo bem que eram de Deus e não de mim. Do outro lado vi 
aridez e que nenhum bem originava-se de mim. Por isto descobri que não era eu quem amava, 
embora eu me percebesse como amor total, mas que o que amou em mim veio só de Deus.50 

 

O progresso adquirido pela alma de Angela a leva a um estado transformado de 

consciência. Ela vai de maneira compassada superando as limitações humanas e participando 

com maior freqüência do aspecto divino do homem-Deus. O amor divino, quando toca a alma, 

torna-se o agente que atrai e une a alma a Deus. Esse estado extático, do qual decorre o amor, 

torna-se o único desejo da alma, em que nasce toda sua transformação. 

 
Quando aquele amor me deixa, que eu permaneço tão totalmente contente, tão 

angelical, que posso amar répteis, sapos, serpentes e até mesmo diabos. Tudo o que vejo [...] 
não me causa nenhum desgosto, porque acredito que Deus na justiça dele permite isto [...] 
Minha alma se move de um estado para outro. Vendo a carne daquele que morreu por nós 
aumenta meu desejo de alma de ver mais disto e ir mais íntimo nisto. Esses estados são para 
mim de suprema alegria e pleno amor, sem qualquer tristeza sobre a Paixão.51 

 

Ela paulatinamente abandona o sofrimento experimentado até agora dizendo-nos, mais 

uma vez com isto, que o sofrimento faz parte da condição humana de existir e não divina. Seu 

sofrimento é superado conforme supera as limitações humanas nas transformações ocorridas 

nos êxtases e o amor divino toma conta da experiência atual de Angela. 

Esse estado de amor sem tristeza, que volta para a Paixão e deseja ver dela, é um 

estado oferecido apenas no êxtase. Ela busca a Paixão para entrar em êxtase até o ponto onde 

o sofrimento não lhe causa mais dor e sim satisfação e alegria, pois ele passa a possuir um 

outro sentido: o de retorno ao Uno. Assim sendo, ela raramente experimenta dor sobre a 

Paixão, demonstração divina dessa possibilidade de superação da queda. A Paixão retrata o 

amor de Deus pelo homem e o caminho de superação e ascensão do homem até Deus e, 

portanto, é fonte de alegria. 

 
Eu percebi então como Ele havia sido crucificado na carne dele, tinha sido 

atormentado e coberto com opróbrio. E enquanto tive uma percepção extraordinária de todos 
                                                           
50 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 183. 
51 Ibid., p. 184. 
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os tormentos, danos, humilhações e difamações que ele sofreu, no entanto de minha parte não 
fui afligida; ao contrário, elas eram uma fonte de tal delícia que não posso falar sobre isto.52 
  

Ao relatar os sete modos pelo quais Deus entra na alma, Angela descreve seu estado 

sem dor, sem sofrimento, um estado superior à alegria dada nos estágios anteriores. Trata-se 

de um estado tão perfeito de união entre a alma e Deus que supera as alegrias sentidas 

anteriormente. 

 
Eu, irmão escritor, lhe perguntei nesse momento se a alma derramava lágrimas nesse 

estado. A fiel respondeu que não derramou nenhuma lágrima, nem de alegria, nem de nenhum 
outro tipo; pois este é um outro estado, muito superior àquele onde a alma derrama lágrimas 
de alegria.53 

 

É o “abraço que Deus dá na alma”. Um estado de união no qual o amor de Deus 

reverbera por toda a alma e corpo, e tudo se harmoniza. 

 
Ainda um outro modo no qual a alma sabe que Deus está dentro dela é por um abraço 

que Deus dá na alma. Nunca uma mãe abraçou o filho dela com tal amor, nem pode ser 
imaginado alguém nessa terra que abrace com um amor que se aproxime do amor com que 
Deus abraça a alma. [...] Este abraço de Deus inflama a alma que queima inteira para Cristo. 54 
 

Esse passo trata, na maior parte dele, do tema do amor, do conhecimento da bondade 

de Deus e de si mesmo. Pouco se nota expressões de sofrimento. Fala-se muito mais dos 

êxtases experimentados por Angela e o efeito transformador provocado ou implantado na 

alma.  E é quando a mística vive este estado extático de alegria inenarrável que se dá a 

experiência mais brutal de seu caminho: a experiência do abandono divino.  

 

Sexto passo adicional: A experiência do abandono 

O sexto e o sétimo passos acontecem simultaneamente. A divisão em dois passos 

distintos apresentada no texto se deve à intenção meramente classificatória proposta pelo 

autor. De nossa parte, primeiramente seguiremos o esquema proposto de dois passos distintos, 

devido ao nosso interesse pela definição dos conceitos de sofrimento e êxtase, que se 

encontram claramente delineados em ambos os passos.  Posteriormente, nosso enfoque 

passará para o caráter relacional entre estes dois conceitos presentes nas experiências 

relatadas, nas quais apresentam uma dinâmica própria e esclarecedora para nossa pesquisa. 
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Um só conceito abrange o que há de mais profundo nestes dois passos: trata-se do 

conceito de “escuridão” ou “trevas”. Angela viverá, sob este mesmo conceito, duas 

experiências contrárias que comportam afetos e conhecimentos distintos entre elas. Se a 

primeira escuridão lhe remete a um tormento agudo provocado por demônios, a segunda lhe 

lança aos abismos mais profundos da divindade. Se a primeira lhe causa horror pela ausência 

ou secura de Deus, a segunda lhe envolve em uma suavidade e êxtase inefáveis. E assim é a 

experiência de Angela. A vivência dos opostos compõe toda sua trajetória rumo ao Absoluto, 

sendo que agora a experiência contraditória de sofrimento e êxtase atinge seu ponto maior.  

Passemos, então, para a apresentação do sexto passo. Este cuida de revelar os horrores 

vividos pela mística, os quais atingiam de maneira violenta tanto sua alma como seu corpo. 

Angela faz uso da imagem de um homem enforcado como recurso para expressar seu estado 

de alma. A mesma imagem é encontrada mais tarde no livro Castelo Interior de Santa Teresa 

D’Ávila. 

  
[...] eu percebo que demônios celebram minha alma em um estado de suspensão; assim como 
um homem enforcado sem ter onde se apoiar, minha alma parece não ter qualquer ponto de 
apoio. São arruinadas as virtudes de minha alma, enquanto ela vê, conhece e assiste isso 
acontecer. E, quando percebe todas as suas virtudes subvertidas partindo e não pode fazer nada 
para prevenir esse processo, a dor e a raiva que sente a empurra a um tal ponto de desespero 
que ora  não pode lamentar, ora lamenta inconsolavelmente. Há momentos, quando estou 
assim subjugada com raiva, que quase não posso me abster de me rasgar, enquanto que em 
outros momentos não posso me abster de me bater horrivelmente.55 
 

Temos neste sexto passo a descrição do sofrimento mais profundo experimentado por 

Angela: o sofrimento causado pela ausência de Deus. “Me encontro completamente fora de 

Deus de tal modo que não posso recordar-me da presença Dele, ter qualquer recordação Dele, 

ou até mesmo atentar que é Ele mesmo quem permite isso acontecer.” 56 

Aquilo que a sustentava e a conduzia pelo caminho, o amor divino, agora se retira 

dela. Ao ver-se destituída desse amor, suas virtudes desaparecem e seus vícios são reavivados. 

Da mesma maneira, a percepção profunda da miséria do homem se encontra aqui sem a 

infusão do amor. Sem ele, seu sofrimento toma dimensões inimagináveis, pois é o amor 

divino quem opera na alma e a conduz no processo unitivo. 

É na “escuridão” ou “treva” que se encontra a alma sem a presença de Deus e diante 

das forças demoníacas que revelam e ampliam seus vícios e defeitos. 
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Enquanto estou nesta escuridão mais horrível, causada por demônios, que parece a 
mim que não há nada que eu possa esperar. Aquela escuridão é terrível; vícios que eu soube 
estarem mortos são reavivados do exterior por demônios e, com esses, alguns vícios, dos quais 
nunca antes haviam estado lá, aparecem vivos em minha alma [...] Quando estou naquela 
escuridão penso que preferiria ser queimada que sofrer tais aflições. [...] Eu peço para me 
enviar ao inferno sem demora. “Desde que você me abandonou”, eu Lhe falo “dê um fim a isto 
agora e me submirja completamente.”57 

 

Nessa “operação” divina que penetra na alma, até mesmo os operadores das 

transformações sofrem um efeito diferente. A humildade, já experimentada anteriormente 

com alegria e gozo da alma, é agora experimentada somente com a dor e a clareza ainda 

maior de seus vícios. 

 

Eu me percebo destituída de retidão e virtude, realmente merecedora da parte mais 
baixa do inferno. Isto, quero especificar, não é a mesma humildade que às vezes me traz 
satisfação à alma e me faz vir à consciência a bondade de Deus. Esta humildade é 
acompanhada com efeitos doentios incontáveis. Me dá a impressão que minha alma é rodeada 
por demônios que me alertam sobre os defeitos de meu corpo e minha alma.58 

 

Perceber-se, assim, cheia de pecado, “filha do diabo”, não lhe desperta medo. Seu 

sofrer está ligado à idéia de ofensa a Deus. Existir naturalmente fere a divindade, existir é em 

si um conflito insolúvel à sua alma. A vivência da consciência de si sem o suporte do amor 

divino é a escuridão de Angela descrita aqui. “Me vejo como maldita, mas não estou de 

maneira nenhuma preocupada com esta danação, o que me interessa e aflige é ter ofendido 

meu Criador. [...] Pesa imensamente ter caído tão baixo.”59 

A percepção da humildade, sem o respaldo divino, provoca nela um outro tormento: o 

vício do orgulho. 

  

Depois disto, o orgulho começa a sua agressão, e seu efeito é me fazer cheia de raiva, 
tristeza, amargura e vaidade. Da mesma maneira, sinto amargura extrema dos favores que 
Deus concedeu a mim no passado. Agora quando me lembro deles, nenhum conforto me vem 
à memória. Agora estes presentes me ofendem [...] tenho a convicção de que nunca houve uma 
virtude verdadeira em mim [...] Todo o Bem está tão afastado e escondido de mim, que eu me 
torno cheia de raiva, tristeza, amargura, vaidade e aflição além do que posso dizer [...] e até 
mesmo se o próprio Deus falasse comigo (a menos que Ele fosse alterar o estado presente de 
minha alma ou seu modo de operação), eu não teria nenhuma consolação ou cura disso [...] 
Suas palavras só serviriam para aumentar minha dor, raiva, tristeza e dor.60 
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É a experiência purgativa, purificadora e transformadora da alma que prepara Angela 

para uma experiência inédita. No comentário de Cirlot e Garí, trata-se de uma “fase muito 

concreta dentro da experiência mística: a purgação pela qual necessariamente tem que passar 

a alma para a deificação, quer dizer, a alma tem que abandonar tudo o que é seu, para ser 

Deus”61. 

 

Por isso, eu também me dei conta de que quanto mais a alma é rebaixada, 
empobrecida e completamente humilhada, mais está preparada, purgada e purificada para uma 
maior elevação. Pois à extensão da elevação corresponde a extensão de sua humilhação e 
degradação.62 

 

A extensão do martírio de Angela é proporcional à sua elevação no êxtase. Durante o 

sétimo passo, Angela abordará fundamentalmente a cegueira do homem diante do 

transcendente. Como recurso diante da impossibilidade de expressar o vivido na experiência 

extática, ela fará uso mais uma vez do conceito de “escuridão” e com ele mostrará, neste 

último passo, toda a complexidade e originalidade atingida em seu itinerário, que ultrapassa 

qualquer referência aos modelos espirituais de sua época. O relevo apresentado aqui a coloca 

junto aos grandes místicos de todos os tempos. Assim, para completar nossa apresentação do 

Memorial, passaremos para a descrição do último passo suplementar. 

 

Sétimo passo (suplementar): A escuridão divina 

Angela inicia a descrição desse passo com a inclusão de um novo atributo divino. Ela 

introduz o conceito do não amor. 

 

O não amor 

Do amor que lhe sustentava ao longo do caminho, Angela agora se vê sem ele e, mais 

ainda, se vê também unida a sua negação, o não amor: “Uma vez minha alma foi elevada e eu 

vi a luz, a beleza e a abundância que estão de certo modo em Deus e que nunca havia visto 

antes de uma maneira tão grande. Lá eu não percebi amor. Eu perdi o amor que era meu e foi 

feito o não amor.”63 
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Ao que se percebe, essa experiência, ou seja, a experiência do desapego do “amor que 

era seu” e a transformação na sua negação, antecede e prepara sua alma para uma experiência 

maior, de maior complexidade, que Angela define como a experiência de ver Deus na 

escuridão. 

 

Deus na escuridão 

Outros místicos já fizeram uso desse conceito antes. No âmbito franciscano, São 

Boaventura o introduz no sétimo passo de seu itinerário. Mas, como observa Cirlot e Garí, “é 

importante advertir que para Angela a Treva é pura experiência vivida.”64 

O conceito de “escuridão” aqui possui um sentido diverso do sentido da escuridão 

apresentada como expressão do sofrimento causado por demônios. Ela agora aparece como 

incapacidade para exprimir o vivido na elevação da alma. É a escuridão intransponível que 

naturalmente se encontra a alma quando diante de Deus. É a denúncia da cegueira humana 

quando próxima à divindade. “[...] eu o vi em uma escuridão, e precisamente em uma 

escuridão porque o bem que ele é está muito longe de ser concebido ou entendido. Realmente 

qualquer coisa concebível ou compreensível não atinge este bem ou nem mesmo chega perto 

dele.”65 Embora a experiência aconteça na escuridão, ou seja, na cegueira do homem diante da 

grandeza divina, ela deixa um resíduo noético que transforma a compreensão da alma. 

 
Não importa quanto a compreensão da alma pode se estirar, isso não é nada em 

comparação ao que experimenta quando é erguida para além dela e colocada no seio de Deus. 
Então a alma entende, encontra delícia e descansa na bondade divina; não pode desenvolver 
qualquer discurso disso, porque está completamente além do que a inteligência pode conceber 
e além das palavras [...] Como fruto deste estado, minha alma pode entender o significado das 
declarações de Cristo que às vezes parece duro e difícil.66 

 

Há ainda um desdobramento deste conceito de escuridão. Trata-se de um segundo 

modo de ver Deus, que acontece com escuridão, e que Angela definirá da seguinte forma:  

  
Deus com escuridão 

Da visão do Deus-homem, Angela passa para a visão de Deus com escuridão. Da 

experiência sofredora e amorosa, presente nas visões anteriores com o crucificado, ela agora 

experimenta algo totalmente inefável. 
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[...] embora estas experiências prévias de Deus sejam totalmente inexprimíveis, elas são, no 
entanto, uma fonte de grande alegria. Mas quando Deus é visto em escuridão, não provoca 
riso, nem devoção, fervor ou amor ardente; nem faz o corpo ou a alma tremer ou moverem-se 
como em outras vezes; a alma não vê nada e todas as coisas; o corpo dorme e a fala está 
cortada.67 
 

Sem dúvida, a experiência de ver Deus, ou o Todo Bem como ela também o 

denomina, com escuridão ultrapassa tudo o que experimentou até agora. A escuridão em que 

Angela se encontra, ou o abismo sem fundo de Deus, torna-se fonte de deleite e tormento. 

Deleite pela inefabilidade da experiência e tormento pela consciência adquirida quanto ao 

caráter intransponível da distância que percebe existir entre o finito e infinito: a cegueira 

inerente à sua alma. 

 
O Todo Bem é ainda mais certo e superior a tudo o que foi visto em escuridão e mais 

secreto. Eis o porquê que eu vejo o Todo Bem acompanhado com escuridão: porque ultrapassa 
todo bem. Tudo mais, em comparação, é apenas escuridão. Não importa quanto a alma e o 
coração se ampliam, toda expansão é menos que este bem [...] porque este bem que eu vejo 
com escuridão é o todo e todas as outras coisas são apenas parte.68 

 

Como mencionamos anteriormente, o sexto e o sétimo passos acontecem 

simultaneamente. Sendo assim, Angela experimenta as trevas demoníacas, presentes no sexto 

nível, junto às trevas que lhe são fonte de alegria e prazer, como acabamos de descrever. 

Deleite e sofrimento novamente se intercalam e compõem a experiência de Angela, os quais, 

embora não ocorram concomitantes como nas visões do crucificado, apontam para o aspecto 

intrínseco de suas experiências: o êxtase, que por ampliar-lhe o conhecimento a respeito de si, 

provoca dor. E aqui gozo e dor nascem da sabedoria de quem experimentou o céu e o inferno 

dentro do abismo sem fundo de Deus. 

 
 Por um lado, o mundo com seus espinhos me repele, de modo que todas as coisas que 

ele apresenta são percebidas por mim como amargura e espinhos. Da mesma maneira, os 
demônios me procuram e atormentam de muitas formas e me perseguem continuamente. Eles 
têm poder sobre mim porque Deus colocou minha alma e corpo nas mãos deles. [...] 

Por outro lado, Deus me atrai a Ele. Mas se digo que me atrai com bondade ou amor 
ou qualquer coisa que possa ser nomeado, concebido ou imaginado, é completamente falso; 
porque Ele não me atrai por qualquer coisa que possa ser nomeado, concebido, até mesmo 
pelo mais sábio do mundo. Até mesmo se digo que é o Todo Bem que me atrai, eu o destruo. 
Pois neste estado, parece que estou parada no meio da Trindade que vejo com tanta 
escuridão.69 
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Mas não chegamos ao ponto superior das experiências de Angela. Ela ainda 

mergulhará em “abismos” mais profundos e secretos dos mistérios divinos. Este 

“profundíssimo abismo” permitirá um estado unitivo perfeito com o aniquilamento de uma 

alma que, por todo o itinerário, só desejou deixar de ser ela mesma para tornar-se única em 

Deus. 

  

Na Quaresma passada me encontrei toda em Deus, muito mais do que havia sucedido 
até o momento. Me parecia estar no meio da Trindade [...] E sentindo aqueles gozos 
indescritíveis e máximos, que estão muito além do que eu tenho podido experimentar, e havia 
na alma operações divinas tão inefáveis que nenhum santo nem anjo pode narrar ou explicar. 
Eu vi e entendi que aquelas operações divinas e aquele profundíssimo abismo, nenhum anjo 
nem nenhuma criatura é tão ampla para compreendê-lo [...] Eu fui retirada e sou retirada de 
tudo que antes tive e do que antes tinha podido deleitar-me, isto é, da vida e da humanidade de 
Cristo [...] Fui retirada também daquele modo de ver Deus em escuridão na qual eu tanto me 
acostumei a deleitar-me.70 

 

Angela alcança, neste nível de desenvolvimento, a união dos opostos. Estamos, 

evidentemente, nos referindo aos opostos alegria e tristeza, vividas com tamanha intensidade 

em seu interior. Nesse mais elevado estado de alma, alguns comentadores, como Pozzi e 

Cirlot, reconhecem nos relatos de Angela o conceito de “não treva”, lugar onde os opostos se 

coincidem e nem sofrimento, nem alegria penetram a alma. É um estado de perfeição da alma 

que se encontra totalmente aniquilada em Deus. 

 

E ainda que tristeza e alegria provenientes de fora possam penetrar um pouco, tem em 
minha alma uma câmara onde não entra nem alegria, nem tristeza, nem deleite, nem virtude, 
nem satisfação por nada que tenha um nome. Ali está Todo Bem, de tal modo que não é outro 
bem, pois é de tal modo o Todo Bem que não há outro bem. E nesta manifestação de Deus 
(ainda que eu diga blasfêmia porque não posso dizer de outro modo), nesta manifestação de 
Deus repousa toda a verdade: a que está no céu, no inferno, no mundo inteiro, em todo lugar e 
em toda coisa. 71 
 

Estamos próximos do término do Memorial, onde não encontramos um final feliz, nem 

triste, mas sim pleno, repleto do Deus de Angela. Depois de todo sofrimento, uma verdade 

maior se revela a ela e sua alma, marcada por sua finitude, liberta-se dela mesma para 

encontrar-se em Deus. 

Evidentemente este estado de união alcançado por Angela não ocorre de maneira 

constante. Ele somente é possível na experiência extática, onde a intervenção divina 
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possibilita o acontecimento. E assim sendo, a alma sofre com o retorno à sua restrita condição 

natural. Angela, ao retornar, nos revela a imagem dessa natureza do homem, vista com a 

sabedoria de uma alma que penetrou profundezas insondáveis e nela se libertou. A seguir 

apresentaremos as palavras finais de Angela a este respeito. 

 

 

SOFRIMENTO E ÊXTASE 

 

As constantes elevações ocorridas em seu interior transformaram sua alma de modo a 

possibilitar a ela uma permanência maior no êxtase. “Parece, então, como se eu não estivesse 

muito tempo na terra, mas no céu, em Deus.”72 Aqui o sofrimento não participa das elevações, 

pois nesse nível as visões não ocorrem somente com a representação do crucificado, 

aproximando-se mais do aspecto divino e inefável da experiência.  

Como já foi mencionado anteriormente, ao sofrer as transformações proporcionadas 

pelo êxtase, a alma modifica também sua percepção do sofrimento. Apontamos essas nuanças 

por todo o caminho espiritual de Angela. Neste momento nos ateremos à última evidência 

desta relação entre estes dois conceitos.  

Angela alcança um nível espiritual de grandeza inquestionável, no qual sua 

experiência no êxtase a coloca diante de Deus, em união perfeita com Ele. 

 

Durante o período em que aquela manifestação indizível de Deus estava acontecendo 
em minha alma [...] minha alma experimentou sua própria apresentação [...] Minha alma então 
se apresentou imediatamente diante de Deus com uma certeza extrema e sem qualquer medo 
[...] Tal era esse encontro com Deus. Neste encontro eu percebi e experimentei 
simultaneamente aquela manifestação prévia indizível de Deus à minha alma e esta 
manifestação nova de minha alma e sua apresentação a Deus. Nisto encontrei delícias novas e 
diferentes de todas as delícias anteriores.73 

 

Experimentar Deus em tão grande proximidade não lhe proporciona somente prazer. 

De fato, o êxtase neste ponto do itinerário não mais apresenta o sofrimento, uma vez que a 

alma, ao sofrer a dor das transformações, torna-se progressivamente mais purificada, purgada 

e distante de sua natureza caída. Mas também ainda se encontra atada a ela e, portanto, sofre. 

Sofre por saber de sua condição irremediavelmente distante de Deus. 
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Ainda ocorre que as transformações da alma não afetam apenas seu aspecto cognitivo 

a respeito de sua condição; afetam também sua percepção do sofrimento que, após a 

experiência purgativa e purificadora ocorrida, volta a apresentar, como no quinto passo, seu 

desejo por esse sofrer redentor, propulsor da união entre o homem e Deus. “Depois disto, 

quando voltei a mim, descobri que eu estava alegre de sofrer todo dano e doer para Deus, e 

que nada, nem ninguém poderia me separar dele daqui em diante.” 74 

Angela conheceu sua condição e com toda humildade a denuncia ou confessa ao 

mundo: estamos fadados ao sofrimento, que podemos negá-lo e distanciarmo-nos dele, ou 

buscá-lo como um presente de Deus que nos transporta até Ele. 
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Fig. 4  Lápide de Angela de Foligno. Santuário de Angela de Foligno. Foligno, 2005, 
fotografia col. gentilmente cedida por Gabriela Bal. 
 
 
 

Quero 
Que tu ajudes  a todos aqueles que te verão 

Em ti pensarão 
E  de ti ouvirão falar 

 
                                                                                  Memorial, cap. VI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
              

A TRIPLA TRANSFORMAÇÃO DA ALMA 
 

Ao longo de trinta e seis capítulos, um obituário e um epílogo, diferentes autores, 

todos anônimos, todos homens, procuram registrar os relatos de uma mulher. Uma mulher que 

fala sobre o inefável, sobre sua senda, sua verdade, sua experiência mística com Deus: fala 

sobre sofrimento e êxtase. Essa mulher chama-se Angela, e o livro mencionado é o The Book 

of the Blessed of Angela de Foligno. Neste capítulo, procuraremos abordar os principais 

conceitos encontrados na segunda parte dele, denominada Instruções. 

De maneira distinta da primeira parte, Memorial, onde estão registradas as 

experiências interiores vividas pela mística, nas Instruções encontramos basicamente cartas, 

sermões e exortações dirigidos a um círculo de discípulos que se formou ao seu redor. 

Gozando de grande prestígio dentro do ambiente franciscano, ela mostra seu papel na 

orientação espiritual dessas pessoas (padres e leigos), as quais são chamadas de “meus filhos e 

filhas”. Dessa maneira, Angela aparece agora como mãe espiritual. Seu “mergulho nas 

profundezas insondáveis” lhe confere essa autoridade e respeito. Do grito1 anterior emerge 

uma mulher que fala, prega e exorta sobre aquilo que viveu no processo de conhecimento de 

Deus e de si. Desse modo, dá-se à luz a voz de uma sabedoria extraída da experiência interior 

de prazer e dor. 

Coube aos redatores a sistematização do narrado, que aparece ora sob forma de 

perguntas e respostas, ora com os relatos espontâneos de Angela. Cada capítulo constitui uma 

unidade independente das outras, fato que num primeiro olhar pode causar a falsa impressão 

de uma coletânea de textos desconexos.  À medida que se aprofunda a leitura, percebe-se o 

                                                           
1 A associação do nome de Angela ao grito deve-se à sua ocorrência, durante ou após suas experiências extáticas. 
Para aprofundar o assunto, consultar a obra de Victória CIRLOT; Blanca GARÍ, La mirada interior, capítulo 6. 
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alinhavo das idéias e conceitos, que se encaixam e se entrelaçam, revelando um desenho 

próprio, único, como as experiências de Angela.  

Nas Instruções é construída uma teologia mística que, embora já estivesse presente no 

Memorial, aqui é apresentada de maneira mais estruturada, desenvolvendo temas e conceitos 

importantes como: imitação da vida e paixão de Cristo, o sofrimento de Deus-homem e o 

Livro da vida, a cruz de Cristo, transformação em pobreza, sofrimento-contemplação e 

obediência, oração, eucaristia, conhecimento do Deus-homem e de si, humildade, sinais do 

verdadeiro amor, os filhos legítimos, São Francisco, Maria, amor incriado, supremo bem, 

abismo, Ser supremo, transformações da alma e penitência.  

Tendo em vista que nosso objetivo é o aprofundamento do conhecimento sobre 

Angela, usando como recorte o sofrimento e êxtase presentes em seus relatos, procuraremos 

agora apresentar o referido capítulo percorrendo aquilo a que Angela chamou de “Tripla 

transformação da alma”. A descrição feita desses diferentes níveis de transformação que 

ocorrem na alma, juntamente com as implicações que cada um deles apresenta na experiência 

de dor e prazer, permite-nos abordar a mística de Angela dentro de sua dinâmica progressiva 

de união com Deus.  

A transcrição dessas vivências não obedece evidentemente a um delineamento preciso 

como o que apresentaremos aqui. Seu conteúdo encontra-se solto dentro de suas instruções, 

entrecortado por outros conceitos e sem nenhuma referência clara quanto à interdependência 

entre elas. Aquilo que as diferem se mostra nos níveis de profundidade e de perfeição 

exigidos para o alcance de cada uma delas. Quanto maior a perfeição da alma, maior é seu 

estado de união com Deus.  

Isso posto, passemos então para a descrição das transformações, lembrando que 

obedeceremos a esta ordem crescente entre os níveis. 

 

PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO 

 
A primeira transformação da alma acontece quando o homem procura seguir o 

caminho da paixão e vida de Cristo. Essa prática, comum dentro do cristianismo medieval, 

tem o propósito de unir-se a Deus, “[...] pois a união se realiza pela semelhança que se alcança 

com Cristo”2. 

                                                           
2 CIRLOT; GARÍ, La mirada interior, p. 209. 
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Mas essa escolha, ou seja, a procura pela imitação da vida do Salvador, para Angela, 

não pertence ao homem. Esse primeiro passo é dado a ele, pela graça.  É  indício  da  primeira  

operação divina em sua alma. “[...] a primeira transformação da alma ocorre quando ela se 

esforça para imitar os trabalhos e os sofrimentos do Deus-homem, porque a vontade de          

Deus manifestou-se nela.”3  

A definição dessa transformação confunde-se com a definição de um dos conceitos 

centrais da teologia de Angela: a penitência. Esta primeira etapa, que implica no despertar do 

desejo de caminhar em busca da perfeição da alma, é, de modo geral, o caminho penitencial. 

“Toda a vida de sofrimento do Deus-homem foi repleta dos sofrimentos amargos da cruz e 

penitência. Quanto tempo duram as penitências, e quanto delas há? Tanto quanto viver. E 

tanto quanto puder suportar. Este é o significado de ser  transformado no desejo de Deus.”4 

Dada a importância que a ação penitencial possui dentro da mística de Angela, 

achamos necessário destacá-la com os chamados orientadores modulares da alma na vida de 

penitência: a pobreza, o desprezo e o sofrimento. 

 

Penitência 

Como se pode ver acima, a penitência representa para ela um estado desejado por 

aquele que procura unir-se a Deus. Em seus sermões, ela exalta a necessidade desta procura 

por parte dos “filhos legítimos de Deus”5, pois somente nesse caminho a alma sofrerá as 

mutações que a elevarão a um estado de perfeição e união divina. “O poder desta perfeição é 

tão maior que a alma é ainda mais impelida a imitar o mestre de perfeição, ou seja, o 

sofrimento do Deus-homem.”6 

É importante apontar que a concepção de penitência, com um sentido puramente 

expiatório, pertence ao estágio em que a alma experimentou apenas a primeira transformação, 

pois nela o temor pela punição do pecado ainda está presente na vida do penitente. 

Acompanhemos o relato do irmão A: 

 
1. Disse aquela fiel de Cristo que, conversando com Deus na campina, estabeleceu trinta 
passos ou mutações (experimentados em si mesma) que fazem a alma progredir no caminho da 

                                                           
3 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 222. 
4 Ibid., p. 224 
5 Angela define os filhos legítimos de Deus como aqueles que têm os olhos da alma voltados para Ele. 
6 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 224. 
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penitência. O primeiro passo é a compreensão do pecado, pelo qual a alma teme fortemente de 
ser danada no inferno: e ali chora amargamente [...] 
2- O segundo passo é a confissão [...] 
3- O terceiro passo é a penitência que se faz para satisfazer a Deus pelos pecados; e é ainda na 
dor.7 
 

 
Mas, ultrapassando esta etapa do aperfeiçoamento, quando a perfeição do amor elevou 

a alma para outra compreensão sobre a realidade, ou seja, após as transformações que se 

seguem, encontramos esse conceito bem mais ligado ao processo de identificação e/ou união 

com a Paixão e a Cruz e o desejo de unir-se a ele. “Mas a divina majestade, desejando ligar-

nos de volta ao íntimo de sua clemência, põe um limite a este castigo infinito e diz: 

‘penitencie de modo que você possa vir a mim, o mesmo tipo de penitência que eu, Filho de 

Deus, fiz em terra para salvá-lo’.”8 

Ainda sobre a penitência, há outro aspecto importante a ser lembrado: ela favorece o 

descolamento da alma e, portanto, faz parte do caminho extático, como podemos perceber no 

trecho: 

 
Tal era a companhia que acompanhou Cristo continuamente em sua penitência 

ininterrupta. Esta penitência durou o tempo que ele se manteve em terra. Por causa disto ele, 
na humanidade dele, viajou para o céu. E por isto a alma pode e deve caminhar para Deus e 
em Deus. Não há nenhum outro modo.9 

 
Não se deve esquecer que a aproximação da divindade exige uma entrega, um 

abandono da alma que, “tragada” pela força divina, sai de si mesma em direção a Deus. Por 

estas razões, podemos entender o papel central da penitência na condução do êxtase, uma vez 

que facilita o desapego. 

Ações severas como pobreza, sofrimento e desprezo, que são a base de toda a 

perfeição, purificam, aperfeiçoam e preparam a alma para caminhar até Deus. Se por um lado 

a penitência amplia nossa consciência do distanciamento de Deus, por outro, ela também nos 

aproxima dele. A penitência contempla Deus. E é por meio dela que o homem se prepara para 

receber a graça das futuras transformações. 

Daremos, a seguir, uma definição resumida das principais ações de penitência, 

presentes nos textos. Achamos importante apontá-las por fazerem parte do corpo teórico do 

                                                           
7 POZZI, Il Libro dell’ Esperienza, p. 69-70. 
8 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 302. 
9 Ibid., p. 303. 
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capítulo. Essas ações, que constituem a base e cumprimento de toda perfeição, participam 

deste preparo prévio da alma em seu processo de aperfeiçoamento.  

 

Pobreza 

A pobreza, para ela, obedece a duas naturezas distintas. A primeira se refere à 

ignorância do homem: sua cegueira quanto à verdadeira condição miserável e vil a que está 

atrelado. Essa é a pobreza responsável pela queda. 

 
[...] foi no caminho da pobreza que o primeiro homem caiu, e no mesmo caminho o segundo 
homem, Cristo, Deus e homem, nos levantou. [...] Adão caiu por causa de sua ignorância e 
todos que caíram ou têm caído, o fazem assim devido a sua ignorância. Isso acontece porque é 
apropriado que os filhos de Deus ergam-se e sejam restabelecidos através de uma pobreza de 
natureza oposta.10 

 

A segunda pobreza já diz respeito à tomada de consciência desta inevitável condição. 

Angela a chama de “pobreza oposta”, e foi criada para a redenção do homem. Ela implica na 

inteira consciência por parte dele, de seu distanciamento de Deus e de sua natureza pecadora. 

 

A maior pobreza é não conhecer Deus. Este foi o orgulho que causou a queda do 
primeiro homem. Então Deus encontrou outra pobreza que nós deveríamos praticar. Há três 
tipos de pobreza que nós deveríamos tomar para nós mesmos: a primeira pobreza é a falta de 
bens temporais que Cristo praticou perfeitamente [...] A segunda pobreza é a pobreza de 
amigos a qual Cristo experimentou a uma tal extensão, que nenhum dos amigos dele, nem 
quaisquer pessoas relacionada à mãe dele, poderiam protegê-lo de um único sopro [...] A 
terceira  pobreza de Cristo foi a que ele era pobre em termos de si mesmo. Embora fosse 
onipotente, ele se tornou fraco de forma que nós pudéssemos imitá-lo – não  escondendo o 
poder como ele fez, porque nós não temos o poder dele, mas considerando e lamentando 
nossos defeitos, vileza e miséria.11 

 

Como vimos no primeiro capítulo (contextualização), seu discurso a respeito da 

pobreza repete os ideais franciscanos da época. O desapego faz parte do universo místico, 

diferindo entre eles apenas na intensidade e expressão. O progresso de Angela nessa busca de 

pobreza perfeita é comentado no decorrer de seus relatos, onde se percebe uma entrega 

gradual, mas intensa, como lhe é característico. Tudo em sua vida espiritual acontece de 

maneira vigorosa, violenta. Conta-se que após doar sua última propriedade aos pobres, Angela 

foi inspirada a despir-se diante da cruz, como prova de desprendimento e liberdade do mundo 

sensível.  

                                                           
10 LACHANCE, Angela of Foligno, p.239. 
11 Ibid., p. 287-8. 
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[...] o despojamento se transforma numa desapropriação coligada a uma escolha de 
mendicância permanente, com todos os riscos que ela comporta. Com essa prática, a santa 
passa a um conceito mais abstrato da pobreza: não apenas virtude, mas espelho autêntico da 
condição humana e atributo da essência de Cristo.12  
 

E seu desprendimento vai ainda mais longe quando, em certa passagem, conta que, 

após ter perdido sua mãe, marido e todos os seus filhos, agradeceu a Deus por ter lhe 

removido os obstáculos do caminho até ele. 

 
Naquela época e por vontade do Senhor, morreu minha mãe que era um grande 

obstáculo na senda que eu seguia; pouco depois morreu também meu marido e em seguida 
todos os meus filhos. E como eu tinha começado a seguir a senda a que me refiro e tinha 
rogado para que me libertasse deles, consolei-me muito com suas mortes.13 

 

Nas palavras de Alicia Ortega: “o desapego do místico é um retorno total à liberdade 

da alma, a liberdade que conheceu”.14 
 

Desprezo 

O desprezo é também parte do caminho penitencial. Nasce da necessidade de, assim 

como Cristo, desprender-se e afastar-se de todas as honras e ou atrações que a vaidade do 

mundo pode exercer sobre a alma. Quando desprezado, o penitente se reafirma e se beneficia 

daquela ofensa. Sua alma se sabe não merecedora de qualquer honra, pois entende que “não é 

autora de qualquer bem, uma vez que nenhum bem pertence ao homem, e sim a Deus”. Ao ser 

desprezada, se fortalece contra o orgulho, forte oponente à verdadeira perfeição que é a 

humildade. Em seus textos, Angela se refere ao desejo de ser desprezado como um dos 

presentes de Deus oferecido ao homem, a fim de transformar sua alma em Jesus Cristo:  

 

O segundo presente é o desejo de ser desprezado, vilificado e coberto de opróbrio por 
toda criatura. A alma deseja que todos acreditem ser ela merecedora de tal tratamento, de 
forma que isto a impeça de receber condolência de qualquer um. Ela deseja viver apenas no 
coração de Deus e não recebe estima de qualquer outro.15 
 

Assim como a pobreza, a procura pelo desprezo tem o sentido de purificar a alma, 

aproximando-a das virtudes cristãs. Nas palavras de Angela: 

 

                                                           
12 POZZI, Il Libro dell’Esperienza, p. 69. 
13 LACHANCE, Ângela of Foligno, p. 126. 
14 A Mística e os Místicos, p. 277. 
15 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 285. 
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Cristo também era filho do desprezo porque estava sujeito a desprezo, repreensão e 
abandono de todos. Nós deveríamos imitá-lo se o amamos, pois o amor faz buscar as mesmas 
coisas do amado. Quem está verdadeiramente atento à pobreza, e é verdadeiramente pobre, 
será afligido por ela e, consequentemente, estará sujeito a desprezo.16         
 

Sofrimento 

O sofrimento, nesta etapa do desenvolvimento espiritual, encontra-se ainda ligado 

apenas à dor moral. Não possui, como veremos mais adiante, um potencial criativo que 

impulsiona a alma ao desenvolvimento. Nesse ponto, ele se liga ao temor da danação, à 

vergonha e amargura pelos seus pecados.  

Na verdade, nesta primeira transformação, nem o sofrimento e nem mesmo o amor 

tocam a essência daquilo que virá a ser experimentado pela alma nas transformações que se 

seguem.  

Angela inicia o primeiro capítulo das Instruções revelando esta qualidade de 

sofrimento mencionada aqui. Este sofrer é decorrente de uma experiência extática, mas não 

toca a dimensão do sofrimento a que nos referiremos no final deste capítulo. 

 
Eu quis desfilar por cidades e praças públicas com pedaços de carne e peixe 

pendurados em meu pescoço e declarar: “Vejam a mais baixa das mulheres, cheia de malícia e 
falsidade, fedendo com todo vício e maldade.” [...] Vejam que demônio eu sou e que maldade 
há em meu coração! Ouçam como sou orgulhosa, hipócrita e abominável diante de Deus. [...] 
Saibam que estou afogada em um estado de desespero. [...] De minha parte estou convencida 
de que não há no mundo ninguém tão cheio de maldade como eu e que mereço a danação.17 

 

Finalizamos assim, o que nos textos encontramos como a primeira transformação da 

alma: aquela que nos une à vontade de Deus. 

 

SEGUNDA TRANSFORMAÇÃO 

 
Passemos, então, para aquilo a que Angela chamou de segunda transformação que 

ocorre quando a alma é transformada em Deus. Ela une-se a Ele, “sente as consolações da 

presença de Deus e pode expressá-las em palavras e pensamentos”.  

Utilizaremos como modelo um itinerário extático, relatado por Angela no décimo 

quinto capítulo das Instruções, em que ela descreve os passos de uma experiência que inicia 

com a contemplação da Cruz e finaliza com a transformação da alma no Deus-homem. Os 

                                                           
16 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 289. 
17 Ibid., p.219. 
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subtítulos que se seguem não obedecem a nenhuma demarcação estabelecida por ela. Foram 

escolhidos conforme nossa necessidade de pontuarmos os conceitos que julgamos relevantes 

para a compreensão do sofrimento nesse itinerário. 

 

Contemplação da cruz  

Toda a teologia de Angela circunda o tema da cruz. E é por meio da contemplação 

dela que o penitente obterá as transformações necessárias no caminho da perfeição. A cruz e, 

consequentemente, a Paixão, que encerram a totalidade do sofrimento do mundo, 

representam, na experiência de Angela, o ponto de união entre Deus e o homem. 

 
Oh! Mais querido filho, se você deseja ter luz divina e um coração livre de todo 

desejo, se deseja restringir todas as tentações prejudiciais e ser perfeito no caminho de Deus, 
não demore em dirigir-se para a cruz de Cristo. Verdadeiramente não há nenhum outro 
caminho para os filhos de Cristo conseguirem encontrar Deus e, tendo O encontrado, se 
agarrarem a Ele, que não seja na vida e no caminho do sofrimento do Deus-homem.18 
 

Concomitante à contemplação deve ocorrer aquilo a que Angela chama de oração 

ininterrupta. Dessa maneira, então, a contemplação em oração constitui o primeiro passo em 

direção à procurada união com Deus que se dará no êxtase. 

 

A Oração 

 

Não acredito que haja um modo mais rápido ou mais fácil para a alma obter esta graça 
divina de Deus, Bem supremo e Amor supremo, que por uma oração devota, pura, humilde, 
ininterrupta e violenta.19 

 

Angela define, diferencia e classifica os diversos tipos e graus de oração de acordo 

com sua experiência pessoal. Para ela, há oração quando se encontra Deus. A oração é a 

manifestação de Deus no homem. É Ele quem nos dita as palavras que O revelam ao orar. Há 

três graus, ou três partes da oração, fora das quais não se encontra Deus. A primeira é a oração 

corporal, que comporta o som da voz, os exercícios corporais como as genuflexões. Esse tipo 

de oração conduz ao segundo tipo que é a oração mental. Esta se dá quando a meditação em 

Deus ocupa o espírito de tal modo que a pessoa não pensa em nada além de Deus. Nessa, o 

espírito está totalmente cheio de Deus, e dessa oração chega-se à sobrenatural. O terceiro tipo 

de oração, a oração sobrenatural, se dá quando, pela graça de Deus, a alma é elevada tão alto, 

                                                           
18 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 268. 
19 Ibid., p. 302. 
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que parece se estender para além de sua natureza. Assim, temos então com a cruz e a oração, 

as condições que permitem, se a vontade divina consentir, a manifestação da graça por meio 

da chamada iluminação.  

Iluminada pela luz da oração, a alma vê claramente o caminho que Cristo preparou até 

sua crucificação. A iluminação, que confere um conhecimento superior àquele que a recebe, 

lhe trará discernimento sobre seus próprios pecados e defeitos, à medida que se identifica com 

os agressores de Cristo na Paixão. Dessa maneira, o homem com o coração expandido, 

percebe a Paixão e se vê refletido nela. A esta experiência, que proporciona à alma um novo 

conhecimento de si mesma, Angela chamará de “mergulho nas profundezas abissais de si 

mesma”. 

 

Profundezas abissais de si mesma 

 

Eu fui mergulhada num abismo de profunda humildade, [...] no abismo desta 
humildade eu vi claramente a superabundância de minha maldade, iniqüidade e pecado, que 
parecia impossível revelá-los por qualquer método ou por meio de qualquer criatura deste 
mundo. 20 
 

Conhecer a si mesmo tem o sentido de separar o humano e o divino no interior do 

homem. É em Jesus, Deus e homem, que a alma pode se identificar nestas duas naturezas. Diz 

Angela: “Oh! mais querido de minha alma, se esforce para se conhecer, porque, na verdade, 

não acredito que haja uma maior virtude na terra.” 21 

Ao mesmo tempo em que experimenta essa nova consciência a respeito de sua miséria, 

com o mergulho em suas próprias profundezas, a alma também se distancia dos desejos do 

mundo e, mais uma vez, pela ação da graça é elevada para provar da doçura divina. Imergindo 

naquilo que há de mais baixo se alcança as alturas.  

Ao conhecimento destes dois mundos, ou seja, destas duas realidades apresentadas à 

alma, Angela se referia como “dupla imersão nas profundezas insondáveis”. 

 

Dupla imersão nas profundezas insondáveis da divindade 

Nas palavras de Angela: “[...] dupla imersão nas profundezas insondáveis da 

divindade, quero dizer, na imensidão da bondade de Deus e no conhecimento da vileza da 

                                                           
20 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 219. 
21 Ibid., p. 269. 
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própria pessoa e isto é encontrado na luz da dita humildade”22. Àquele que primeiro “foi 

mergulhado” em seus próprios defeitos é concedido esta graça, onde Deus “ergue” a alma e 

esta, então, prova da doçura divina. A ela assim elevada é concedido uma nova compreensão: 

 

Consequentemente, meu querido filho, arremesse-se sobre esta cruz e peça àquele que 
morreu por você, de forma a iluminá-lo no conhecimento sobre você mesmo completamente, 
tanto que, mergulhado profundamente no conhecimento de seus próprios defeitos, você possa 
ser erguido a um conhecimento profundo da doçura da bondade divina a qual parecia-lhe 
completamente incompreensível quando assim cheio de defeitos como era. 23 
 

ou ainda: 

 
Banhando-se de modo indizível na completa, inefável e superabundante bondade 

divina, a alma percebe-se como uma criatura tão cheia de defeitos que caminha cega, por 
assim dizer, vendo-os porque ela enxerga, que o que ela entende destes defeitos não são nada 
em comparação ao que eles realmente são. 24 
 

É somente “fora de sua natureza” que o homem torna-se capaz de ver-se 

verdadeiramente como é. Ao mergulhar nas profundezas de Deus, ou seja, transformar-se em 

Deus, é concedido à alma a clareza sobre quem é Deus e quem ela é. O homem é cego em 

relação a si  próprio. Somente a iluminação, a transformação de sua alma, o fará conhecer a 

extensão do amor divino, como também conhecer-se na profundidade de seu abismo de 

misérias. Esse conhecimento sobre sua verdadeira condição movimenta o desapego na alma, 

de tudo o que há de humano nela. E assim liberta do que a mantinha atada ao mundo sensível, 

a alma é finalmente erguida e unida a uma outra natureza, agora divina.  

É importante ressaltar o caráter extático encontrado nessa experiência de “duplo 

mergulho nas profundezas da divindade”. A alma não faz esforço para se ver ou experimentar 

da doçura divina. Isso é fruto da iluminação da graça que concede este conhecimento a ela no 

êxtase, no qual sofrimento e gozo estão presentes simultaneamente. Angela fala de um lugar 

onde a alma e Deus se unem e uma compreensão desponta dessa união: a visão da distância 

insolúvel entre o homem e Deus, fonte de sofrimento da alma. E, para finalizar, a alma de 

posse desse novo conhecimento, e justamente por isso, é tocada pela luz da humildade.  

 

 

                                                           
22 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 255. 
23 Ibid., p. 268. 
24 Ibid., p. 243. 
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Humildade 

Não há como conhecer Deus e si mesmo sem necessariamente ser tocado pela luz da 

humildade. Este conhecimento, que gera humildade na alma, permite que a graça cresça nesta 

“profundeza de humildade”, e no aumento desta iluminação da graça mais conhecimento e 

humildade é gerado novamente na alma. 

 

Esta humildade de coração que o Deus-homem desejou que aprendêssemos com ele, é 
uma vida de doação e luz que clareia e abre a compreensão da alma de forma a perceber sua 
própria vileza e insignificância e a imensidão da bondade divina. Quanto mais a alma percebe 
a magnitude da bondade divina, mais avança no conhecimento de si mesma. Quanto mais sabe 
e percebe que não é nada, mais deseja saber e louva a inefabilidade da bondade divina, a qual 
a humildade faz e percebe e entende tão completamente. [...] Realmente, a primeira virtude de 
todas, que é o amor a Deus e ao semelhante, origina-se na luz da humildade. Para a alma, 
perceber sua  própria insignificância, e perceber Deus inclinando-se a esta vil insignificância  e 
unindo-se a ela, é abrasada com o amor por Deus e neste amor ardente é  transformada em 
Deus. 25 
 

A associação desse conceito com o conhecimento iluminado faz parte do universo 

místico das revelações. A humildade, de modo geral, acompanha a experiência da iluminação, 

favorecendo a compreensão sobre si que nasce do despertar da consciência do pecado, 

também dada por Deus pela graça. Sua função é permitir ao homem uma maior compreensão 

sobre sua existência vil e miserável a fim de que, por meio desse conhecimento oferecido por 

Deus, desperte a alma para o amor perfeito. 

 

Amor – Conhecimento – Sofrimento 

Como vimos até agora, a aproximação de Deus gera sabedoria, amor e sofrimento à 

alma. Angela diz que “a partir desta união, a alma adquire sabedoria, maturidade, 

profundidade, discernimento e esclarecimento”26. Ou, ainda, que “quanto mais perfeitamente 

e puramente vemos, mais perfeitamente e puramente nós amamos. Tal como vemos, amamos. 

Então, quanto mais vemos Jesus Cristo, Deus e homem, mais somos transformados nele pelo 

amor”27. E também que “quanto mais lúcida a visão da alma, mais dolorosamente é 

transformada no sofrimento de Jesus Cristo, Deus e homem”28. 

                                                           
25 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 252-3. 
26 Ibid., p. 222. 
27 Ibid., p. 242. 
28 Ibid., p. 243. 
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A teologia de Angela, nascida de sua própria experiência espiritual, não se limita a 

descrever sentimentos e estados de alma. Todo o caminho rumo ao Absoluto acontece unido 

ao conhecimento. O amor e o sofrimento, experimentados em seus êxtases, se entrelaçam com 

uma inteligência superior. Mas, evidentemente, não se trata de um conhecimento natural do 

homem.  Ela fala de um conhecimento oferecido a ele pela iluminação. E este conhecimento, 

esta nova consciência despertada na aproximação da divindade, revela à alma sua verdadeira 

condição. 

 

Transformação no Deus-homem 

É após e em decorrência deste novo estado de consciência, adquirido com a elevação 

da alma na doçura divina, que ela é enfim “abrasada pelo fogo divino” e transformada no 

Deus-homem. De acordo com Angela, “[...] caminhando deste modo, com o coração 

expandido, a alma não só se distancia dos desejos do mundo, mas eleva-se para provar da 

doçura divina. E então é abrasada pelo fogo divino. Assim iluminada, elevada e abrasada, ela 

é transformada no Deus-homem”29. 

Nessa união com Deus, a alma é expandida de modo a transformar, em decorrência 

desta expansão, sua consciência anterior.  Na transformação no Deus-homem, ela compreende 

e sofre como Ele. E, então, aparece aqui a primeira comprovação de nossa hipótese. Ao sofrer 

como o homem-Deus, a alma se encontra em êxtase; foi transformada e experimenta um outro 

estado de ser que ultrapassa sua natureza e possibilita viver essa dor. Sua dor reflete a dor de 

Cristo e seu amor também. Uma vez identificada, transformada no Deus-homem, está livre do 

que há de relativo nela, tornando-se então capaz de sentir a totalidade do sofrimento, presente 

na Paixão. 

 
É à extensão que somos transformados nele pelo amor, tornamo-nos transformados no 

sofrimento que a alma vê em Jesus Cristo, Deus e homem [...] quanto mais a alma vê o 
sofrimento indizível de Jesus Cristo, Deus e homem, mais a alma sofre e é transformada no 
sofrimento dele.[...] Assim a transformação da alma em Jesus Cristo, Deus e homem, através 
do amor, é diretamente proporcional à sua transformação no sofrimento dele.[...] Quanto mais 
a alma possui uma visão clara e nítida de todos estes sofrimentos, mais ela é intimamente e 
profundamente absorvida e transformada no contínuo e totalmente indizível sofrimento de 
Jesus Cristo, Deus e homem.30 
 
Ao final, ao retornar do êxtase, a alma novamente sofre, mas o sofrimento desta vez 

origina-se na percepção ampliada a respeito da distância entre a alma e Deus: a dor de se ver 

                                                           
29 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 268. 
30 Ibid., p. 242. 
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separada dele. É a percepção daquele que se aproximou de Deus e que, portanto, aperfeiçoou 

seu amor por ele: foi transformado. 

 

TERCEIRA TRANSFORMAÇÃO 

 

Finalmente, passemos para a terceira transformação. Esta, certamente das três a de 

maior complexidade, é descrita por Angela, como a mais eficaz no processo de transformação 

da alma e sua condução ao amor perfeito. Em suas palavras: “a terceira transformação ocorre 

quando a alma, por uma união mais perfeita, é transformada dentro de Deus e Deus dentro da 

alma; então ela sente o gosto da presença de Deus de um modo tão sublime que é inacessível 

a palavras e conceitos.” 31 

Do mesmo modo como nos utilizamos da contemplação da Cruz como modelo para 

descrição do que entendemos sobre a segunda transformação em Angela, também faremos uso 

das experiências relatadas por ela, ocorridas durante a Eucaristia, para exemplificarmos nosso 

entendimento sobre a terceira transformação da alma. Vários são os pontos que, no transcorrer 

dos textos, apresentam passagens referentes a este “gosto de Deus” inacessível aos conceitos, 

que não necessariamente ocorrem durante a Eucaristia. Mas é nela, e porque não dizer dentro 

dela, que Angela, na maior parte das vezes, experimenta a suavidade divina. Esclarecido isso, 

apresentaremos a seguir sua visão a respeito deste “sacrifício santo” que, por si só, 

praticamente define esta terceira transformação. 

 

Eucaristia: O Sacrifício Santo 

A Eucaristia, apontada como um dos presentes mais importantes dado a nós por Deus, 

como manifestação do seu infinito amor e caridade, é um sacramento que proporciona à alma 

uma união mais perfeita com Deus. Estamos diante de um conceito fundamental para a nossa 

pesquisa. Aqui as considerações que Angela faz, a respeito do sofrimento e amor inerentes à 

Eucaristia, confirmam nossa hipótese num claro entrelaçamento entre os conceitos de 

sofrimento e êxtase. Como ela aponta, “três aspectos devem ser considerados no sacrifício 

santo do altar: o mistério do amor de Cristo, o mistério do sofrimento dele e como a alma 

deve entrar em ambos e se transformar”32. 

                                                           
31 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 222. 
32 Ibid., p. 290. 
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Ao considerar estes dois aspectos, amor e sofrimento, Angela esclarece que os dois 

são infundidos na alma simultaneamente. A alma percebe o quanto é amada por Deus e o 

quanto seu Amante sofre para permanecer com ela. 

 
Qual alma poderia ser tão cruel que ao ver este aspecto que mostrou o amor de Deus-

homem por nós, um amor filial, que não seria imediatamente transformada em amor? Qual 
alma poderia ver neste aspecto de tão grande sofrimento, tão amarga dor, que exigiu 
submissão a todas as formas de sofrimentos, visível e invisível, e não ser imediatamente 
transformado em estado de sofrimento? Que alma seria incapaz de amar quando vê como 
Cristo nos amou, como decidiu permanecer conosco neste mais santo sacrifício, e não ser 
transformado totalmente em amor? [...] Assim como a visão do amor de Cristo transforma a 
alma em amor, do mesmo modo, a visão de dor presente no rosto do Amante abandonado 
transforma a alma em sofrimento. 33 
 
De maneira resumida, a terceira transformação nasce na e da visão simultânea e 

constante destes dois aspectos presentes na comunhão entre o homem e Deus.  

 
Quando o Amado voltou seu olhar para nós e seu semblante estava pleno da amarga 

dor, ele estava totalmente e somente em nós. Igualmente, quando virou seu olhar para nós e 
seu semblante era pleno de amor filial, Ele totalmente e somente estava em nós. Então, da 
mesma maneira, deixe-nos estar totalmente e somente Nele. Se a alma não visse a dor plena e 
o sofrimento no semblante do Amado, ao mesmo tempo que vê o semblante amoroso Dele, 
seria subjugada pelo  gozo e alegria. Igualmente, se não visse o semblante filial e amoroso do 
Amado, ao mesmo tempo em que vê a dor plena e o sofrimento em seu semblante, seria 
subjugada pela dor e sofrimento. Um tempera o outro.34 

 
 
E mais uma vez, a simultaneidade entre sofrimento e êxtase. A diferença básica entre 

essas duas últimas transformações, ou seja, entre a segunda e terceira, reside na profundidade 

da experiência de Deus.  Enquanto na anterior, a alma ao transformar-se em Deus é capaz de 

traduzir esta experiência no nível simbólico, nesta última o acesso aos conceitos não é mais 

possível devido à grandeza e inefabilidade daquilo que experimenta.  

À segunda transformação pertencem as experiências passíveis de representações 

sensíveis, cognitivas. Elas abrangem e tocam o divino encarnado no mundo, o Deus-homem 

crucificado.  Nela, a alma conhece e sofre na dualidade desse homem e Deus. Já ao ser 

transformada dentro de Deus, a alma é “tragada” para fora de si mesma e transformada dentro 

de Deus e Deus dentro dela. É o que Angela chama de estado de amor perfeito, no qual a  

alma encontra-se aniquilada e em perfeita união com Deus. A perfeição vem associada ao 

grau de  distanciamento  que  a  alma  obteve  de  si mesma. Nessa etapa de amor perfeito, que  

                                                           
33 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 292. 
34 Ibid., p. 293. 
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iniciou na simultaneidade do sofrimento e amor, a alma é elevada a um estado extático, no 

qual não há mais identificação com o Deus-homem. Ela ultrapassa sua condição natural 

através do sofrimento que a remete ao êxtase no interior da divindade; está em união perfeita: 

ela dentro de Deus e Deus dentro dela. 

 

[...] uma vez que a alma está perfeitamente unida a Deus, ela conhece a verdade devido a 
verdade ser o assento da alma. Deste modo então não grita, não clama a Deus. [...] reconhece 
não ser merecedora de todos os presentes de Deus e só merece o inferno [...] Sabedoria e 
maturidade são criadas na alma [...] Possui Deus na abundância de sua capacidade. E Deus 
expande a alma de forma a possibilitar que ela possa suportar tudo aquilo que Ele deseja 
colocar nela. A alma vê então o Uno que é e vê que o outro não é menos, uma vez que contém 
o ser Dele [...] A alma está tão satisfeita e em repouso que não deseja nada; perde até mesmo a 
capacidade de desejar e agir.35 
 

Assim, em pleno êxtase, ou seja, fora de sua natureza, à alma é concedido um novo 

conhecimento que, desta vez, nasce na suavidade divina. Aqui é o amor que expande e 

preenche a alma, oferecendo a ela uma nova experiência de Deus e dela mesma. Compreende 

na delícia de não poder compreender.  

 

Então, elevada para fora de si mesma e para dentro de Deus, ela pode ver que Ele é 
invisível, conhecer que Ele é desconhecido, perceber que é imperceptível, compreender que é 
incompreensível. E isto é desta maneira porque a alma vê, sabe, sente e compreende Deus 
como luz invisível, incompreensível bem. Compreendendo, vendo, sabendo e sentindo Deus, a 
alma de acordo com sua capacidade se expande Nele e é preenchida por Ele através do amor. 
[...] A alma, então, experimenta e possui a suavidade de Deus mais naquilo que ela não 
compreende do que naquilo que compreende, mais no que não vê do que naquilo que vê, mais 
no que não sente do que naquilo que sente e mais, finalmente, naquilo que não sabe do que 
naquilo que sabe. 36 
 

Conhecer e experimentar acontecem juntos. Essa transformação proporciona à alma 

uma sabedoria e uma maturidade inacessíveis ao homem por seu próprio esforço. E é somente 

na experiência extática, de união perfeita entre a alma e Deus, que ela poderá penetrar os 

mistérios da essência divina. “Uma vez transformada Nele, a alma deveria colocar-se em Sua 

presença, ficar lá, entrar dentro do próprio Deus e não sair Dele.[...] Deixe a alma considerar, 

antes de tudo quem e o que Deus é nele mesmo.”37 

E, assim, numa aparente contradição, Angela traz, deste mergulho no interior da 

divindade, dois outros conceitos que se desdobram ao longo dos textos. São os conceitos de 

                                                           
35 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 223. 
36 Ibid., p. 294. 
37 Ibid., p. 294. 
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“Ser supremo” e do “amor incriado”. É importante esclarecer que, embora esses conceitos 

exemplifiquem o gozo presente na alma quando no êxtase desta terceira transformação, eles 

não traduzem e nem englobam a experiência em si. Esta, como a própria definição da terceira 

transformação indica, é inenarrável. 

 

Ser Supremo 

A forma perfeita e mais alta do amor, aquele sem defeito, é aquele no qual a alma é 
retirada de si mesma e conduzida para dentro da visão do ser de Deus. [...] dentro desta visão, 
ela percebe como toda a criatura tem em seu ser aquilo que é o Ser supremo. [...] retirada de si 
mesma e conduzida nesta visão, colhe uma sabedoria inexprimível, profunda e madura. [...] 
descobre que somente o que é melhor vem do Ser supremo. [...] Esta visão do Ser supremo 
também suscita na alma um amor correspondente ao seu objeto, por isto nos ensina a amar 
tudo o que recebe existência do Ser supremo [...] com o próprio amor do Ser supremo. [...] 
Assim o Ser supremo me faz amar esses que o amam. 38 
 

Ainda nesta mesma experiência, é também depositado na alma um amor incriado. Este 

amor aciona nela o desejo de unir-se a ele. É uma iluminação que desperta o desejo e poder de 

amar. A ação de amar não pertence a ela, é realizada nela pela visão do Incriado.  

 
 

Amor Incriado 

Neste amor incriado a alma não pode agir, está sem ação, mas o amor age nela [...] é 
completamente absorvida nesta visão [...] quando é dada à alma esta visão, ela é acionada de 
modo que ela toda deseja unir-se ao Incriado. [...] Realmente é o Incriado quem opera na alma 
[...] quem age e produz a ação de amar. [...] A verdadeira aniquilação consiste em nos darmos 
conta de que verdadeiramente não somos autores de qualquer bem.39 
 

No nível de desenvolvimento aqui descrito, não há mais sofrimento, a alma está fora 

de si mesma, num lugar onde o “amor sem medida” de Deus a resgata da queda para dentro 

Dele. Não cabe à alma agir e nem mesmo ser. Seu gozo reside em seu completo 

aniquilamento. Torna-se Deus e nisso se encontra um dos paradoxos das experiências de 

Angela, pois é preciso experimentar Deus para compreender que jamais O conhecerá. “Então, 

elevada para fora de si mesma e para dentro de Deus, ela pode ver que Ele é invisível, 

conhecer que Ele é desconhecido, perceber que Ele é imperceptível, compreender que é 

incompreensível.”40 

                                                           
38 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 227-8. 
39 Ibid., p. 228-9. 
40 Ibid., p. 294. 
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Ainda no que se refere às transformações ocorridas na alma de Angela, é importante 

ressaltar a circularidade do processo, apontada por ela neste capítulo. Após ter atingido o 

terceiro estágio de transformação, em que se supõe um estágio mais perfeito de amor na alma, 

ela se sente ainda mais impelida a retornar ao primeiro passo, ou seja, à penitência, que 

favorecerá seu descolamento pela via do sofrimento, sendo que quem carrega a penitência é o 

amor incriado. É ele quem penitencia no homem.      

Esperamos ter conseguido com o exposto até agora, apresentar alguns dos principais 

conceitos desenvolvidos por Angela neste capítulo, assim como esclarecer nosso 

entendimento a respeito da relação existente entre o sofrimento e o êxtase experimentados por 

ela no decurso de seu caminho espiritual. A passagem, que apresentaremos a seguir, tratará 

dos últimos momentos da vida de Angela denominada Trânsito, na qual, além da beleza 

presente em seus relatos, o texto também nos oferece material esclarecedor para que 

possamos finalizar os apontamentos referentes à nossa hipótese de trabalho. 

 

O NADA DESCONHECIDO 

 

Podemos perceber, nos relatos encontrados nesse capítulo, que o processo de 

aperfeiçoamento a retira aos poucos da condição de sofrer. Pelos textos, mais precisamente 

nesta parte chamada Trânsito, na qual estão registradas as últimas palavras e experiências de 

Angela, percebe-se  essa  permanência quase que contínua no êxtase. Muitas vezes, ao ouvir 

os redatores que a acompanharam nesse final de vida, se tem a impressão de que o que havia 

era praticamente um abandono do mundo sensível ainda em vida. Na fala do redator 

encontramos a seguinte passagem:  

 
Enquanto Angela encontrava-se combalida pela última doença dela, sua mente era 

mais que normalmente emergida e absorvida na infinidade divina. Ela só falou a intervalos, 
com frases sumárias cada vez e raramente. Nós, que estávamos presentes, tentamos agarrar o 
que ela dizia como melhor podíamos.41 
 

À medida que evolui em seu caminho espiritual, o retorno do êxtase se rarefaz. Seu 

sofrimento agora restringe-se à sua permanência nesse mundo da realidade sensível, cada vez 

mais escassa.  A morte significa viver. Viver é unir-se a Deus na morte. Sua alma alcançou 

um estado no qual a entrega de si mesma lhe permitia a transformação no crucificado de 

modo constante e suave. Estava progressivamente distanciando-se de sua natureza humana. 

                                                           
41 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 313. 
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Além disso, temos que ponderar com grande cuidado o que ela também sempre disse, 
isto é, que as elevações no Incriado e a transformação no Crucificado a colocaram num estado 
ininterrupto de mergulho nas profundidades insondáveis de Deus e de ser transformada no 
Crucificado, um estado que ela acredita que será sempre dela. 42 

 
 
Os textos aqui apresentados possuem uma força reveladora emocionante. A pequenos 

intervalos, com breves palavras, Angela relata a intimidade que experimenta nos longos 

períodos de permanência em seus êxtases. Nos últimos momentos, quando mostra a totalidade 

de sua entrega e união com Deus, nós nos deparamos, mais uma vez, com o elevadíssimo 

nível espiritual de Angela, o que a torna uma das representantes de maior importância dentro 

do cristianismo de todos os tempos:  

 

Então Deus me mostrou a Palavra, de forma que agora eu entenderia o significado da 
Palavra e o que é a Palavra. E ele disse a mim: esta é a Palavra que desejou se encarnar para 
você. Naquele mesmo momento a Palavra veio a mim e passou tudo por mim, tocou tudo em 
mim e me abraçou. 43      
 

E ainda: “é isso que aqui Deus contou à minha alma: tudo que é meu é seu, e tudo que 

é seu é meu.”44 São expressões de quem alcançou uma sabedoria que se doa e se oferece, num 

gesto de amor, a todos os que algum dia ou de algum modo procuraram pelo Deus de Angela. 

Sua voz soa de um lugar invisível e distante de nós. Uma voz que atravessa as profundezas 

abissais que compõem o interior do homem e que, de volta à luz, anuncia-nos o que viveu 

nessa experiência inefável: “Oh nada desconhecido! Oh nada desconhecido!”45 

                                                           
42 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 247. 
43 Ibid., p. 315. 
44 Ibid., p. 313. 
45 Ibid., p. 315. 



                                                          

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
                      

Percorrer os passos e transformações apresentadas ao longo do Livro de Ângela 

significou acompanhar essencialmente a experiência de uma alma em busca de sua união com 

Deus. Da simplicidade de seus relatos à complexidade de sua mística, todo caminho e 

conhecimento apresentados neles foram construídos dentro das constantes elevações extáticas 

e do sofrimento decorrente delas. Entendemos, portanto, que a mística de Angela é por 

excelência uma mística nascida da experiência. Experiência do amor e da dor infinita de 

conhecer a Deus e a si mesma.  

Contudo, daquilo que experimentou nada podemos dizer. Como ela mesma costumava 

afirmar: “meu segredo é meu”. Ao nosso alcance se encontra apenas a possibilidade de 

lançarmos uma leitura, em chave fenomenológica, dos textos ditados por ela, dando ênfase 

àquilo a que nós entendemos como a teologia de Angela e que se apresenta nas relações 

estabelecidas entre os conceitos de sofrimento e êxtase, vividos em seu itinerário espiritual. 

De acordo com os relatos, o que ocorre é que uma vez elevada para além de sua 

natureza e unida ao Deus-homem no êxtase, a alma passa a ter acesso a uma compreensão até 

então velada a ela. Uma compreensão divina que é capaz de aquilatar “as profundezas 

abissais” do homem e “os abismos insondáveis da bondade divina” simultaneamente. E é 

justamente essa nova compreensão, a qual abre os “olhos da alma”, que também proporciona 

a ela sentir, como o fez o Crucificado, todo o sofrimento presente na união entre Deus e o 

homem.  

 
O êxtase, repetidas vezes, transforma a alma que percebe sensorialmente e 

noeticamente a condição do sofrimento de vários modos; essa variação na modalidade é a 
transformação com relação à condição do sofrimento; Angela tem consciência aguda disso e 
disso faz poesia de Deus.1    

                                                           
1 Luiz Felipe PONDÉ, em entrevista de orientação.  
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Mas essa relação entre sofrimento e êxtase não acompanha o itinerário completo da 

alma rumo a seu aperfeiçoamento. Dentro do modelo evolutivo das três transformações, 

desenvolvido no capítulo das Instruções, podemos circunscrever em que momento essa 

relação se estabelece e as diferentes modalidades de sofrimento neles presentes. 

O sofrimento acompanha a primeira e segunda transformações, e de modo 

diferenciado em cada uma delas. Na primeira, ele é despertado na alma como conseqüência da 

graça divina, que a impele a buscá-lo na imitação da vida de Cristo, sendo o próprio homem 

quem atua nessa procura e, portanto, está fora da condição extática que descrevemos. 

Podemos dizer que o sofrimento encontrado nessa transformação é o resultado da totalidade 

do sofrer, que permanece na alma após sua elevação; é produto da experiência do êxtase que, 

embora não alcance a profundidade experimentada dentro da transformação seguinte, 

impulsiona a alma para atingi-la.  

  Já na segunda transformação, a alma é elevada para fora de si mesma e unida ao 

Crucificado: encontra-se, assim, em êxtase. E encontra-se também em sofrimento, uma vez 

que a identificação com o Deus-homem a possibilita conhecer e sentir como Ele. Aqui, 

sofrimento e êxtase se fundem e se completam. Na elevação, ela experimenta de maneira 

inefável o amor e a dor vividos por Deus na encarnação. E é dentro desta qualidade de 

experiência, num nível onde a alma permanece identificada com o Crucificado, que 

encontramos esses dois conceitos intimamente ligados. Resumidamente, nessa transformação, 

o sofrimento encontra-se inevitavelmente presente e intrinsecamente relacionado ao êxtase, 

pois ao unir-se ao Crucificado, a alma sente a totalidade do sofrimento representado na 

Paixão. Por aquilo que ela chamou de caridade e amor sem medida, Deus encarnou no homem 

para salvá-lo. Sofreu para salvá-lo. Unir-se ao homem e à sua condição miserável causou 

sofrimento divino. 

 
Ele também clamou para fazer conhecido o sofrimento mais agudo e indescritível que 

suportou por nós [...] foi somente para nós que Ele clamou estas palavras na cruz. Ele o fez 
para mostrar-nos os sofrimentos ininterruptos e agudos que suportou (não para Ele, mas para 
nós), e também para advertir-nos a sempre lamentá-los sobre nós mesmos. A criação e 
composição do corpo de Cristo, a infusão da alma no corpo e sua união com a Palavra, 
ocorreram de uma vez para sempre, simultaneamente. [...] Como resultado, do momento de 
sua criação até o momento de sua separação do corpo, a alma de Cristo suportou, 
continuamente e totalmente, aquele sofrimento agudo e indizível, ao qual foi destinado a 
sustentar, de acordo com o plano divino.2 
 

                                                           
2 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 233. 
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 Para Angela, no entanto, a salvação se dá no caminho inverso, ou seja, o sofrimento 

da alma a ascende e a torna Deus. Esse sofrimento carrega em si um potencial criativo, 

mediador e transformador. Ele apresenta um sentido, o de retorno ao UNO. Isso não o torna 

menos doloroso, ao contrário, quanto mais deificado o homem, mais ele sofre, pois assim 

consegue melhor dimensionar seu distanciamento de Deus. Mas é uma dor que, junto com o 

amor, redime e conduz a alma à superação da queda. Da mesma maneira como Deus amou e 

sofreu para salvar o homem, unindo-se à sua natureza, o homem poderá fazer o caminho de 

volta, por meio do amor e sofrimento experimentados na referida união. É o único caminho 

pelo qual a consciência do homem se amplia e o faz transcender as limitações inerentes à sua 

condição humana. O sofrimento então é nos oferecido por Deus. 

Há ainda a terceira transformação, em que o sofrimento não mais participa da 

experiência, mas produz um desdobramento importante para nossa compreensão. Nesta última 

transformação, nenhum sentimento ou estado de alma se faz presente. A alma se encontra em 

completo aniquilamento: em Deus. Distante de sua condição natural, a alma experimenta toda 

a suavidade e delícia proporcionada na união com a divindade. 

No entanto, esse estado, assim como os anteriores, não são permanentes na alma. “Não 

é permitido a ninguém permanecer neste estado”. A alma retorna à sua condição natural, e 

retorna mudada. Essas experiências acumulam transformações nela, que vão ampliando sua 

compreensão sobre a realidade de maneira definitiva. Ao passar por todas as transformações, 

num processo de aperfeiçoamento, a alma procura deixar de ser ela mesma para tornar-se 

Deus. Quanto mais deificada se torna, mais seu olhar é capaz de dimensionar a distância entre 

as essências humana e divina, fato que consequentemente lhe faz sofrer. Sofre por se ver e se 

saber longe de Deus.  

 
A terceira transformação consiste na transformação total em Deus. A alma está então 

fora do campo de todas as tentações, porque não está mais nela mesma, mas no Uno que é. 
Mas quando retornamos à nossa condição miserável, previnamo-nos contra todas as criaturas 
e de nós mesmos.3 

 

Então, de volta a condição natural, a alma sofre e lamenta o retorno. Não vê, não 

percebe, não sente e nem compreende mais como antes. Transformou-se, e continuará a se 

transformar num processo ascendente de abandono de si mesma, que se torna possível dentro 

desse caminho permeado de prazer e dor, cujo final a remete novamente junto a Deus. Ela 

                                                           
3 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 261. 
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anseia por esse sofrer, enquanto única possibilidade para a alegria e o gozo de estar dentro de 

Deus. É a ponte que une o homem a Deus. 

É importante esclarecer que o sofrimento por si só não carrega esse potencial criativo, 

várias vezes mencionado no corpo desta dissertação. Ele se manifesta dessa maneira na 

medida em que a alma se transforma e se identifica com a figura central da mística de Ângela: 

Cristo. Aliás, ele nem mesmo pode ser experimentado em sua profundidade e grandeza sem a 

intermediação daquele que encerra a totalidade do amor e do sofrimento: o Deus que se 

tornou homem. Sua mística, como já vimos, fundamentalmente cristocêntrica, encontra na 

figura do Deus-homem a representação encarnada do sofrimento relatado por Angela. De 

importância central para a teologia mística da encarnação, o sofrimento e toda dor, 

experimentada pelo Deus em decorrência dela, revelam a verdadeira condição do homem: sua 

natureza caída, distante de Deus. A dimensão do amor divino se mede pela dor da entrega de 

Deus a uma realidade irremediavelmente miserável. Na verdade da encarnação estão 

presentes o amor e o sofrimento, e nela o sofrimento revela e possibilita a distinção entre as 

duas naturezas, uma vez que sua função redentora e salvífica oferece um conhecimento 

superior sobre si mesmo e Deus. Assim, Cristo, que comporta todo o sofrer, ilumina e 

transporta o homem para uma outra condição existencial que lhe proporciona o acesso para o 

caminho de volta ao UNO. A mesma paixão que une Deus ao homem é também caminho de 

retorno a Ele. 

Temos então que o sofrimento experimentado por Angela não pertence à dimensão 

humana; seu acesso se processa na identificação do homem com Cristo, sua vida e paixão. 

Um sofrimento conhecido apenas por aquele que ultrapassou os limites de sua natureza e que 

superou a queda no êxtase. Pois é neste êxtase que a alma alcança as realidades ontológicas do 

homem, como a pobreza, culpa, maldade, enfim, sua natureza caída e daí sua relação com o 

sofrimento, uma vez que é inevitável tocar esse conhecimento sem ser transformado por ele.  

Desta maneira, Angela nos aponta para uma modalidade nova do sofrer. Em sua 

mística, o sofrimento é conseqüência natural do conhecimento de si mesmo. É conseqüência 

natural daquele que verdadeiramente se viu. É a contemplação do sofrimento da criatura que 

nos permite transformarmo-nos no sofrer criador apresentado no êxtase.  

A repulsa que uma teologia centrada no sofrimento pode causar ao homem 

contemporâneo pode ser entendida como resposta de uma cultura voltada aos valores 

individuais e pessoais que enaltecem o humano em detrimento do que há de divino nele. Na 

cultura da qual falamos, o sofrimento é visto na contra corrente do desenvolvimento do 
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homem. Inverte-se seu caráter criador, redentor e propulsor. Ele é deslocado de seu sentido 

libertador e dissociado do processo de auto-conhecimento. De verdade ontológica, passa o 

sofrimento a adquirir um caráter circunstancial a ser evitado, uma vez que se encontra 

associado à fragilidade do homem, a algo exterior a ele, que não lhe pertence. É afastado de 

seu valor essencial para, nas palavras da mística, perder seu significado de “herança divina”, 

doada ao homem pelo inefável amor divino.  

Ao que se percebe, a sensibilidade de Angela permitiu-lhe experimentar uma realidade 

que ultrapassava as barreiras do tempo/espaço, e que alcança a consciência do homem atual. 

Seu grito ecoa no mundo contemporâneo de maneira destoante, pois a “harmonia moderna” 

nega uma constituição de miséria inerente à natureza humana e apregoa uma certa banalização 

da felicidade como sentido de sua existência. Isto, de acordo com o que vimos, pode ser 

entendido como um desvio coletivo que acorrenta o homem à sua natureza caída, tolhendo 

assim seu desenvolvimento. O acento colocado no sofrimento dentro de sua teologia vem de 

encontro aos anseios mais ingênuos de realizações temporais e auto-estima que, 

simultaneamente, sustentam e dissimulam a angústia e o sofrimento presentes na vida do 

homem imerso no mundo moderno. 

Caminho de retorno a Deus, o sofrimento percebido por ela deve ser ansiado, 

esperado, procurado, entendido como um presente de Deus. Diz Angela, nas Instruções: “Oh! 

meu filho, desejo com todo meu ser que sejas um amante e discípulo do sofrer. Também 

desejo profundamente que sejas privado de toda consolação temporal e espiritual.”4 E mais 

adiante: 

 
Quando você é atormentado e testado interiormente e exteriormente, é certamente um 

sinal de que está entre os amados do Amado. [...] Pois se sofremos tribulações é sinal de que 
somos amados pelo Deus amado e que ele está nos dando a garantia de sua herança. Considere 
a dor do sofrimento de Cristo e isto será um remédio para todo seu sofrimento. [...] Eu acredito 
de todo coração que estas santas e mal entendidas tribulações são sinais seguros, valorosos e 
nobre defensora, confiável testemunha pela qual somos mais firmemente credenciados diante 
de Deus. Da mesma maneira, acredito firmemente que nada nos une tão bem a Deus [...] da 
maneira como as tribulações são capazes de fazer. [...] Estou profundamente convencida, meus 
filhos, que nós realmente não sabemos que efeitos nobres emergem das santas tribulações. 
Porque se nós os soubéssemos, as perseguiríamos avidamente. [...] Que a luz desses que 
sofrem essas experiências esteja com você. 5 
 

                                                           
4 LACHANCE, Angela of Foligno, p. 262. 
5 Ibid., p. 266. 
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Achamos importante também salientar que o sofrimento a que Angela se refere, em 

termos comparativos, encontra-se muito distante de uma mera frustração egóica ou 

impedimento de desejos e aspirações pessoais. Trata-se do sofrimento em si. Do sofrimento 

que nasce de um conhecimento “sobrenatural” sobre si mesmo e que se refina e se depura no 

desenvolver do percurso espiritual.  De maneira resumida, este sofrer, que cresce de acordo 

com as transformações ocorridas na alma em êxtase e que alcança dimensões ontológicas, 

torna-se sinal do amor divino, pois é por meio dele que a alma se distancia de si mesma, de 

sua vaidade e apegos mundanos, transformando-se até a completa aniquilação e união com 

Deus. 

Acreditamos com isso termos conseguido demonstrar a intimidade existente entre os 

dois conceitos apresentados neste trabalho. No entanto, deixamos em aberto uma questão que, 

por motivos práticos, não pudemos desenvolver no decorrer da dissertação. Enquanto 

sugestão para novas explorações, encontramos a possibilidade de um aprofundamento na 

utilização simbólica do corpo dentro da mística de Angela. O sofrimento inerente à teoria da 

encarnação deixa entrever a questão da corporeidade no processo que leva ao 

desenvolvimento espiritual, considerando seu simbolismo e transfigurações ocorridas no 

corpo dentro das diferentes modalidades do sofrer. A abundância de imagens corporais, assim 

como os recursos utilizados pelo corpo apontados por Angela por todo seu percurso, parece-

nos oferecer material suficiente para outros caminhos e possíveis leituras extraídas de seu 

livro, ou melhor dizendo, extraídas da fecundidade presente nas experiências por ela relatadas.   
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