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Edith Stein  



 

Aproximarmo-nos à vida de Edith Stein é como 

olhar uma imensa tapeçaria: muitos são os fios 

que tecidos juntos dão forma e revelam o seu 

rosto fascinante e muitos são os “nós” que 

registram as suas decisões e escolhas que nos 

desconcertam. 

Nascida em 12 de outubro de 1891, em Breslau, 

Alemanha numa família judia, ingressa na 

universidade em 1911 num tempo que poucas 

mulheres realizavam estudos universitários. 

Ocupa-se primeiramente com 

filosofia/psicologia, história e germanística. Seu 

interesse pela filosofia levou-a para Göttingen 

(1913) ao encontro de Edmund Husserl, um 

importante filósofo da época e fundador da 

Fenomenologia. A sua ousadia leva-a mais 

longe e candidata-se ao Doutoramento em 

Filosofia com Husserl, em 1916, com a tese O 

problema da empatia. Procura em seguida ser 

professora universitária, mas todos os seus 

pedidos são negados pelo fato de ser mulher. 

O seu caminho está marcado pela busca da 

verdade, como sentido mais profundo da vida. 



Escutemos o que nos diz da sua experiência de 

procura:  

«O que procura a verdade vive nesse centro 

interior onde tem lugar a actividade 

encantadora do entendimento; se se 

determina seriamente a procurar a verdade, e 

não a acumular meros conhecimentos 

isolados, talvez se ache mais perto da verdade 

que é Deus». 

«Sei muito bem que isso pode parecer um 

desejo demasiado radical. Na prática significa 

para a maioria das pessoas uma mudança na 

vida interior e exterior. Mas é precisamente 

isso o que deve acontecer! Na nossa vida 

temos de abrir espaço para a Verdade, para 

Deus, para que Ele possa fazer da nossa vida a 

Sua. Será isso pedir muito? Se temos tempo 

para tantas coisas supérfluas, para ler muitos 

livros, revistas e diários sem muita utilidade, 

para passarmos horas nos Cafés, quinze 

minutos ou meia hora de conversas na rua … 

não teremos tempo para percorrer o caminho 

da verdade e começar a viver nas mãos de 

Deus? 

Edith Stein 



 

 

 

 

 

Onde está a verdade? 

Busco-a com paixão 

Por fim encontrei a 
VERDADE 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação 

 

Edith Stein teve na sua vida uma única paixão: 

a paixão pela verdade. Entrega-se a ela através 

dos seus estudos universitários de filosofia; 

descobre-a na leitura do livro da Vida de Santa 

Teresa de Jesus e revela-a em todo o seu 

esplendor em Auschwitz, no holocausto, ao 

final da sua vida. 

O sentido que ela escolhe para a sua vida é o 

que explica o título deste opúsculo, que não 

pretende ser um estudo sobre a verdade, mas 

dar a conhecer a pessoa que a busca: Edith 

Stein. Mais do que o objecto verdade interessa-

nos a pessoa que procura a verdade e o 

caminho de procura. É uma aproximação à sua 

personalidade interior, marcada pela procura e 

pelo encontro com a VERDADE. 

No final do seu caminho de procura ela conclui: 

«Deus é a verdade e quer deixar-se encontrar 

por todos aqueles que O procuram de todo o 

coração». Que ao percorrermos este caminho 

de procura da Verdade, com Edith Stein, nos 

sintamos desafiados pelo esplendor da verdade 



com que ela marcou a sua vida e aceitemos a 

simples e pequena verdade que ela nos quer 

oferecer. Que como ela possamos dizer: 

“encontrei a verdade. Aqui está a Verdade” e 

nos determinemos a viver e amar a vida e a 

descobrir o seu verdadeiro sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Caminho da Verdade 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contexto Familiar 

 

A mais nova de onze irmãos 

Edith Stein nasceu de pais judeus, Siegfried 

Stein e Auguste Courant, a 12 de outubro de 

1891, em Breslau, Alemanha. Era a mais nova 

de onze irmãos, quatro dos quais faleceram 

ainda crianças. O seu pai tinha uma indústria de 

madeiras, mas faleceu ainda novo, quando 

Edith tinha apenas ano e meio, vítima de 

insolação, num percurso de trabalho. Sua mãe, 

de forte têmpera judia e de grande firmeza na 

sua fé, levou por diante, com grande êxito, a 

empresa do marido e a educação dos filhos. 

Todos eles estudaram no Instituto Superior de 

Breslau e concluíramos seus cursos, exceto 

Rosa que se sentia mais dotada para ajudar a 

mãe nos trabalhos da empresa e no governo da 

casa. 



Dona Auguste Stein procurava suprir a falta do 

pai junto dos seus filhos, especialmente com 

Edith, sua filha mais nova. Esta, por seu lado 

correspondia de igual modo aos carinhos e 

estímulos da mãe. Era uma menina especial! 

Com pouco mais de sete anos começou a 

questionar a religião judaica e o desenrolar das 

suas celebrações, nas quais o irmão mais velho, 

representante do pai, e a irmã mais nova 

tinham uma função própria. A sua mãe porém 

vivia com profunda convicção a sua fé e 

professou-a irrepreensivelmente até à morte. 

Não aconteceu o mesmo com os seus filhos.  

A sua querida Edith sempre observadora de 

tudo quanto acontecia e de pensamento muito 

reflexivo, teve uma grande crise na sua 

adolescência: a fé judaica já nada lhe dizia! 

Comunicou esta falta de interesse à sua mãe, 

que muito se desgostou com isso. Esta falta de 

interesse não aconteceu só com a fé; a pequena 

Edith perdeu também o interesse pelos 

estudos. Por isso, abandonou a escola e foi viver 

com uma das suas irmãs, Else. Não encontrava 

sentido na vida… Para quê estudar? E como 

judia já tinha lido muito! O melhor presente 

para ela era um livro. Cada sábado queria um 



livro novo, porque nesse dia, não podia 

trabalhar, mas podia ler e era o que esta 

menina mais gostava de fazer. 

Após dois anos de ter deixado a escola, o desejo 

intenso de saber levou-a a retomar os estudos. 

O entusiasmo por encontrar a verdade levou-a 

a aplicar-se de tal modo, que fez dela uma aluna 

brilhante! Tinha um comportamento calado e 

sereno; vivia metida no seu mundo interior, 

faminta da verdade. Uma colega da escola 

superior diz de Edith: «era muito aplicada, não 

por ambição, pois era modesta, recordo-a como 

pessoa equilibrada, de grande interioridade e 

muito amável»1. 

 

Paixão pelo estudo 

 

Estudos de psicologia 

 

A estudante Stein só tomava decisões depois de 

as reflectir profundamente e quando elegia 

                                                           
1 Edith Stein. En busca de Dios, p.26. 



uma opção era imutável na sua decisão. 

Rejeitou a proposta do tio, para estudar 

medicina: «Cada um deve escolher a sua 

profissão de acordo com as aptidões e 

inclinações pessoais»2. Escolheu pois ser 

professora de filosofia e revela-nos este seu 

segredo interior: «não atuava enquanto não 

tivesse um impulso interior vindo de um 

profundo que eu desconhecia e que subia à 

clara luz da consciência, tomando forma 

racional e então não me podia deter»3. 

Aos 20 anos supera brilhantemente a prova de 

Bacharelato. Ela sabe o que quer e segue o seu 

caminho de forma imperturbável! Em 1911 

inicia os estudos universitários de filologia 

germânica, história e psicologia, na 

Universidade de Breslau. Porém, o que deseja 

estudar a fundo são os fundamentos e o sentido 

da existência humana. «A alma como eixo da 

existência humana constitui o problema básico 

ao redor do qual giram todos os pensamentos 

da nossa principiante filósofa»4.  

                                                           
2 Edith Stein, Autobiografía, OC I, p. 197. 
3.Ciro García. Edith Stein o la búsqueda de la Verdad. p. 27. 
4Ciro García. Edith Stein o la búsqueda de la Verdad. p. 28. 



O seu objectivo era encontrar na filosofia 

experimental o caminho para a verdade. Sofre 

porém, uma grande desilusão, porque o 

método naturalista desta ciência pretende 

demonstrar que a alma não existe. Estamos 

perante uma ‘psicologia sem alma’, 

consequência das correntes de pensamento da 

época: empirismo, relativismo, psicologismo; 

desconectadas de qualquer visão religiosa ou 

teológica. Aqui Edith começa a tocar as 

sequelas do ateísmo moderno.  

No entanto, esta sedenta da verdade, não se dá 

por vencida. Nos seus livros de estudo encontra 

as Investigações Lógicas do fenomenólogo 

Edmund Husserl. E nelas encontra a resposta às 

suas inquietações sobre os conceitos básicos da 

essência da alma e o sentido da existência. Com 

este método, Husserl esforça-se por reivindicar 

o espirito como base do conhecimento 

filosófico para chegar a descobrir o ser das 

coisas5. 

 

 

                                                           
5Edith Stein, Autobiografía, OC I, pp. 326-327. 



Opção pela fenomenologia 

Edith sente-se atraída pelo método da 

fenomenologia e pelas possibilidades que este 

lhe oferece no campo da investigação. Optou 

por continuar os estudos na Universidade de 

Göttingen, onde os estudos fenomenológicos, 

sob a direção de Husserl, estavam no seu 

apogeu.  

Esta decisão é fruto do seu espírito livre, 

faminto da verdade.  

«Todos os meus estudos de psicologia tinham-

me convencido que esta ciência estava ainda 

em fraldas. Faltava-lhe o fundamento 

necessário de ideias básicas e claras e a própria 

ciência não era capaz de elaborar esses 

pressupostos. Por outro lado o que até àquele 

momento conhecia da fenomenologia tinha-me 

entusiasmado, porque consistia fundamental e 

essencialmente num trabalho de clarificação e 

porque desde o princípio esta ciência tinha 

criado os instrumentos intelectuais que 

necessitava»6.  

                                                           
6Edith Stein, Autobiografía, OC I, p. 331. 



 

 

 

O que é a verdade? 

 

 

 

 



Verdadeira consigo mesma 

 

A verdade que esta jovem universitária 

procurava, não é a dos livros, nem a da filosofia, 

mas a que brota da própria vida. Antes de tudo 

quer ser verdadeira consigo mesma. Não 

gostava de ser elogiada, mas com frequência se 

destacava, devido ao seu grande interesse pelo 

estudo e à sua capacidade intelectual. Porém, 

ela considera que é mais importante ser bom 

do que ser inteligente. 

«Toda a família me definiu desde a mais tenra 

infância por duas qualidades. Era reprovada, 

com toda a razão, por ser ambiciosa e também 

era chamada “Edith a esperta”. Ambas as coisas 

me doíam muito. A segunda porque eu 

interpretava que algo queriam dizer sobre a 

minha inteligência e, além do mais, apenas se 

dizia que era esperta. Por outro lado, desde os 

primeiros anos da minha vida eu sabia, que era 

mais importante ser bom que esperto»7. 

 

                                                           
7 Cfr. Edith Stein, Autobiografía, OC I, pp. 275-291. 



 

 

A verdade do estudo 

 

O seu interesse pelo estudo situa-se no 

horizonte do amor pela verdade histórica. 

Husserl e a fenomenologia surgem como 

caminho para esclarecer o tema que mais a 

apaixona: a essência do ser humano, o sentido 

da sua existência e a relação entre a alma e o 

espírito. Por isso, com renovada decisão, volta 

a colocar diante de si o problema da verdade. 

Ela considera a obra de Husserl como “uma 

nova escolástica” dado que transferia o olhar 

filosófico do sujeito e o centrava no objecto, na 

realidade das coisas. Por isso, para ela, todos os 

jovens fenomenólogos são decididos e 

realistas.  

Esta apreciação permite-nos entender a sua 

incessante procura de sentido da realidade 

histórica com os seus acontecimentos 

humanos, ao mesmo tempo que nos revela os 

grandes dotes de observadora que possuía, 



tanto para com as pessoas como para com as 

coisas. Entre os seus dotes para acolher a 

realidade podemos encontrar: a sua afeição 

pelo campo e pela natureza e também pela 

música e pela arte; a sua fina sensibilidade para 

perceber a verdade e a beleza que tudo isto 

encerra; e a sua capacidade contemplativa, 

como prolongamento e ressonância no seu 

interior, de tudo o que acontece ao seu redor.  

O seu mestre escreve uma nova obra 

fenomenológica, mas a sua aguda perspicácia 

leva-a a descobrir algumas expressões que 

soavam a idealismo, o que a deixa descontente. 

É neste horizonte que aparece a figura do 

filósofo Max Scheler que acentua a dimensão 

transcendental da verdade, chegando a 

identificá-la com a verdade católica, à qual se 

tinha convertido anos antes. A nossa jovem 

fenomenóloga faz a apreciação destes dois 

filósofos: «Husserl esforça-se por nos educar na 

mais estreita verdade e solidez; ao contrário o 

estilo de Scheler é o de divulgar geniais 

sugestões. Este estilo tinha algo de sedutor e 



deslumbrante, porque tocava nas questões da 

vida diária e entusiasmava os jovens»8. 

O contacto de Edith Stein com Husserl e Scheler 

e também com o seu amigo Reinach 

conduziram-na até ao umbral da verdade, que 

tão ardentemente buscava! E diz-nos: «Este foi 

o meu primeiro contacto com este mundo, até 

então completamente desconhecido, para mim. 

No entanto, não me conduziu à fé»9. 

 

A secreta aspiração da verdade  

 

A jovem Stein, durante a infância, vive a 

verdade de Deus que as celebrações judaicas 

lhe apresentam. Porém, as suas inquietações 

religiosas exigem mais e ela decide perguntar 

ao seu amigo judeu convertido, Eduard Metis, 

qual era a sua ideia sobre Deus. Este responde-

lhe: «Deus é espírito e mais não se pode dizer». 

                                                           
8Edith Stein, Autobiografía, OC I, p. 365. 
9Edith Stein, Autobiografía, OC I, p. 366. 



Ela ficou totalmente desconcertada: «Foi como 

se tivesse recebido uma pedra em vez de pão»10. 

Ela vai descobrir a resposta a esta pergunta, 

progressivamente, na realidade concreta da 

vida, pela influência do contato diário com um 

grupo de amigos protestantes, que admira, e 

que pouco a pouco a vai transformando. Sem se 

dar conta, os preconceitos racionalistas, vão 

caindo e o mundo da fé aparece de repente 

diante dela.  

 

 

 

 

A progressiva descoberta da verdade 

 

O caminho da procura da verdade torna-se mais 

difícil nos últimos anos da universidade. Os seus 

estudos absorvem-na: prepara a licenciatura e 

                                                           
10Ciro García. Edith Stein o la búsqueda de la Verdad. p.38. 



a tese de doutoramento, em simultâneo, o que 

a levou a uma crise interior.  

Também o contexto socio-religioso apresenta 

mudanças determinantes. Estala a Primeira 

Guerra Mundial, que a obriga a suspender as 

aulas. Por isso, a buscadora da verdade põe-se 

à disposição da Cruz Vermelha. Faz em Breslau 

um curso de enfermagem, abrindo-se-lhe pela 

frente novas preocupações e perspetivas. Vê 

este serviço voluntário como uma forma 

excelente de ajudar. Sente grande carinho 

pelos doentes e lamenta que não sejam 

devidamente atendidos, pela falta de pessoal. 

No entanto, esteve pouco tempo neste serviço, 

do qual foi desligada, devido à ordem de 

encerramento do hospital, que aconteceria 

pouco depois da sua saída. 

Então, pensou apresentar a sua tese de 

licenciatura: em história, filosofia e germânicas, 

para se poder dedicar ao ensino. Foi brilhante e 

recebe felicitações de todos. A sua mãe escreve 

uma carta dizendo: «Esse êxito o devia a Deus e 



que se alegraria muito se ela quisesse pensar 

n’Aquele a quem devia esse êxito»11. 

 

«Em Göttingen aprendi a respeitar as perguntas 

da fé e as pessoas crentes. Algumas vezes ia 

com as amigas a Igrejas protestantes, mas 

ainda não tinha encontrado o caminho para 

Deus.  

Um dia entramos na Catedral e ficamos ali em 

respeitoso silêncio e eis que uma senhora 

entrou com o seu cesto do mercado e ajoelhou-

se num banco, para fazer uma breve oração. 

Isto para mim foi totalmente novo…»12. 

O testemunho de oração e recolhimento desta 

senhora interpela-a. Mais tarde, na elaboração 

da sua tese de doutoramento sobre a empatia, 

recorrerá a esta experiência.  

A profunda procura da verdade estende-se a 

toda a sua vida e começa a interessar-se pela fé 

e pelas pessoas crentes. 

 

                                                           
11 Edith Stein, Autobiografía, OC I, p. 413. 
12Edith Stein, Autobiografía, OC I, p. 480. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro com a Verdade 



 
A maior decisão da minha vida 

«Eu tinha deixado para atrás um longo caminho 

que vai desde aquele dia de abril de 1913 em 

que cheguei pela primeira vez a Göttingen, até 

março de 1921 em que voltei ao encontro da 



maior decisão da minha vida: a confissão da fé 

no Deus de Jesus Cristo»13. 

A primeira provocação para o novo horizonte 

vem de um filósofo judeu, convertido ao 

catolicismo, Max Scheler, as palavras deste 

pensador serviram-lhe de aguilhão para o seu 

espírito desperto. Este filósofo revelou-lhe uma 

realidade nova na qual muitas pessoas 

encontravam fundamento para as suas vidas. 

Quando mais tarde redigir o seu último estudo, 

desde o Carmelo, dá-nos esta interpretação: «A 

mensagem da fé chega a muitos que não a 

aceitam. Pode isso obedecer a razões ou 

motivos naturais; mas também se dão casos em 

que, no fundo, há como uma impossibilidade 

misteriosa, é que ainda não chegou a hora da 

graça»14. 

Em 1917, um acontecimento sacudiu 

fortemente a consciência da filósofa judia. No 

mês de novembro morreu, na frente de 

Flandres, o seu amigo filósofo, Adolf Reinach. 

Ao ir a Göttingen para consolar a amiga viúva, 

percebeu nela a força da fé em Cristo, capaz de 

                                                           
13 Edith Stein, Autobiografia, OC I, p.345.  
14 Edith Stein, Ciencia de la Cruz, OC V, p.363. 



oferecer luz e esperança a um coração 

desgarrado pela perda do marido. 

O confidente espiritual de Edith Stein, em Echt, 

o P. J. Hirschmann (SJ), diz que ela própria 

distingue o motivo da sua conversão ao 

cristianismo do da sua entrada na Igreja 

Católica. «O momento decisivo da sua 

conversão foi como ela mesma me contou, o ver 

como a Senhora Reinach foi capaz de assumir 

por meio da força do mistério da cruz, a morte 

do seu marido, caído na frente de Flandres na 

Primeira Guerra Mundial»15.  

A própria Edith sofreu horrivelmente com a 

morte do amigo, de tal modo que a sua saúde 

foi abalada, como ela própria diz: «Por aquela 

época – (1917 -1921) – a minha saúde não 

andava bem por causa do combate espiritual 

que sofria só, em segredo, sem nenhuma ajuda 

humana»16. Pensa-se que isto se deve a um 

certo orgulho e confiança nos seus próprios 

recursos, pois a impediriam de solicitar ajuda 

alheia.  

                                                           
15 Texto de Johannes Hirschmann SJ, en: Edith Stein, OC I. 
Cartas. p. 654. 
16 Edith Stein, Autobiografia, OC I, p.343. 



Vamos conhecer o desenlace deste drama 

espiritual contado pela nossa filósofa Stein: «No 

verão de 1921, numa pequena aldeia alemã, 

Bergzabern, na quinta duns amigos filósofos, o 

casal Theodor e Hedwig Conrad Martius, numa 

época de férias em que os dois esposos tiveram 

de se ausentar, a Senhora Conrad Martius, 

antes de partir, levou-me à biblioteca e pediu-

me que escolhesse a meu gosto: “Estão todos à 

sua disposição”». Diz-nos Edith: «Agarrei à 

sorte e tirei um volumoso livro que tinha por 

título “Vida de Santa Teresa de Ávila escrita por 

ela mesma”. Comecei a ler e fiquei de tal modo 

presa que só parei no fim. Ao fechar o livro disse 

para mim: isto é a verdade! Encontrei a 

Verdade!»17 Amanhecia o dia… a filósofa leu 

toda a noite sem notar o passar do tempo, nem 

o surgir do sono! Deus tinha-a cativado e ela já 

não podia separar-se d’Ele. Nessa manhã foi à 

cidade comprar duas coisas: um catecismo e 

um missal. Estudou-os até assimilar todo o 

conteúdo.  

 

                                                           
17 Edith Stein, Autobiografia, OC I, p. 500. 



“Sou uma filha de Santa Teresa” 

Depois de bem preparada recebeu o Batismo a 

um de janeiro de 1922. Esta foi a sua entrada 

oficial na Igreja Católica e também o primeiro 

passo para o seu desejo religioso: o Carmelo 

Teresiano. Deseja viver a fé sob a orientação 

dessa grande mestra espiritual, que continua a 

ser ainda hoje, Teresa de Jesus. A grande 

sedenta da Verdade revela-nos este seu desejo 

num escrito de 1938: «Uns dias depois de 

Beuron (1933) veio-me ao pensamento: não 

será agora o tempo de ir ao Carmelo? Fazia 

onze anos que era o Carmelo a minha meta, 

desde que no verão de 1921 caiu nas minhas 

mãos a “Vida” da nossa Madre Santa Teresa e 

pôs fim à minha longa busca da verdadeira fé. 

Quando recebi o Batismo, no dia de Ano Novo 

de 1922 pensei que este acontecimento era 

uma preparação para a minha entrada na 

Ordem»18.  

No entanto, o seu diretor espiritual, Padre 

Rafael Walzer, beneditino, manifestou-lhe que 

a sua fé devia ser manifestada na sociedade em 

                                                           
18 Edith Stein, Cómo llegué al Carmelo de Colonia. OC I, 
p.500-501. 



que vivia, o ambiente universitário, e devia 

ajudar a Igreja com as suas conferências e 

trabalhos científicos. Sendo uma excelente 

educadora, era muito necessário o seu trabalho 

na Igreja. E a nossa filósofa judia, recém-

convertida, submeteu-se ao parecer do seu 

director. Algum tempo depois do Batismo, fez, 

em privado, junto deste Sacerdote, os três 

votos evangélicos: pobreza, castidade e 

obediência. Sempre obedeceu ao seu diretor 

espiritual, vendo no seu parecer a manifestação 

da vontade de Deus.  

O apostolado da filósofa Stein foi 

surpreendente, tanto como professora de 

Pedagogia, no Instituto Alemão em Breslau, 

como em Münster. Foi também grande 

conferencista a nível Europeu, dedicando-se 

muito à promoção da mulher, não tendo ela 

própria acesso à Cátedra na universidade por 

ser mulher e judia. 

A Primeira Guerra Mundial deixou vestígios 

nocivos que se fizeram sentir profundamente 

na Alemanha. Em 1933 Hitler atingiu o cume do 

poder e erigiu o “Terceiro Reich”, ano em que a 

Igreja Católica celebrava o Ano Santo da 



Redenção. A 6 de abril deste ano, a Doutora 

Stein vai de Espira a Beuron com o fim de passar 

a semana santa na abadia beneditina e tratar 

com o abade alguns assuntos pessoais. Na 

Quinta-feira Santa passou por Colónia e decidiu 

participar na ‘Hora Santa’: «Era a véspera da 

primeira sexta-feira de abril, e naquele ‘Ano 

Santo de 1933’ celebrava-se, mais solenemente, 

em todos os lugares a Memória da Paixão de 

Nosso Senhor»19.O lugar escolhido é, 

surpreendentemente, a capela das Carmelitas 

Descalças.  

Contraposta à cruz de Cristo levanta-se outra 

cruza, cruz suástica, que começa a presidir aos 

edifícios e cerimónias do novo regime. A nossa 

filósofa tinha feito esta apreciação como 

professora em Münster: «é impossível predizer 

o futuro. De momento não temo ataques à 

Igreja e aos conventos, já que o governo há-de 

ter em conta que milhões dos seus eleitores são 

católicos»20. De facto aos católicos não lhes 

acontecia nada, mas os judeus já sentiam na 

sua carne uma forte discriminação. A 5 de abril 
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escreve à sua amiga Hedwig Conrad-Martius: 

«os meus familiares em Breslau, como é 

natural, estão muito sobressaltados e 

deprimidos. Infelizmente o nosso negócio tanto 

dá aberto como fechado. Cada carta é uma má 

notícia. A mim asseguram-me que não tenho 

nada a temer, pelo que respeita ao posto em 

Münster»21. 

«Já em janeiro de 1932, antes de aceitar a 

cátedra em Münster, sentia-me como uma 

estrangeira no mundo e pedi com muita 

insistência a minha entrada na Ordem 

Carmelita»22. Atendendo antes a outros 

interesses eclesiais e pessoais o seu director 

espiritual adiou até onde pode este desejo da 

filósofa judia.  

A Doutora Stein porém, tinha a firme convicção 

de que o seu lugar só podia ser no Carmelo de 

Teresa de Jesus como resposta à solicitude de 

Deus, que de maneira misteriosa guia os nossos 

passos. Tinha sentido a sedução de Cristo e 

colocou a vida inteira nas mãos de Deus e quer 

                                                           
21 Edith Stein, Carta 351. OC I, p.1016. 
22 Edith Stein, Cómo llegué al Carmelo de Colonia. OC I, 
p.500-501. 



deixar-se conduzir por Ele como uma criança. 

Tudo quanto acontece é lido desde então como 

sinal divino que marca o caminho a seguir. 

Estamos perante uma vocação incarnada nas 

vicissitudes reais do seu tempo. Vivia o que no 

Natal de 1940 escreveu: «Quanto mais estiver 

submersa uma época na noite, no pecado e no 

afastamento de Deus, tanto mais necessidade 

há de almas que estejam inteiramente unidas a 

Ele. Ainda nessas situações, Deus não permite 

que faltem tais almas. Na noite mais profunda 

e escura surgem os maiores profetas e os 

santos»23. 

Para esta filósofa alemã, o pouco que está ao 

seu alcance fazer, traduzir-se-á por carregar a 

cruz que se lhe impõe sob formas de 

discriminação, perseguição e extermínio do seu 

povo, a cujo destino se associa, conhecedora 

das últimas consequências. A nossa Doutora 

Stein concebe o Carmelo como o espaço mais 

adequado para suportar tanto peso sem 

desfalecer, até à imolação de si mesma no 

‘Gólgota’, se assim for necessário. Ela viverá a 

sua vida de carmelita em consonância com o 

                                                           
23 Edith Stein, Vida escondida y Epifania. OC V, p.637. 



contexto social e eclesial da época, e a exigência 

da fé conduzi-la-á ao oferecimento da sua vida 

em favor da humanidade inteira e da Igreja.  

Neste contexto histórico o seu director 

espiritual diz-lhe que tinha chegado a hora de ir 

para o Carmelo. Em carta de 17 de outubro de 

1933, ela revela-nos o momento que antecede 

a sua entrada: «Depois da minha última visita 

aos meus familiares, em Breslau, e de uma 

custosa despedida da minha querida mãe, no 

sábado passado, entrei no convento das 

carmelitas e desta maneira sou uma filha de 

Santa Teresa, graças à qual me converti»24. 

E num escrito de finais de 1938 ao recordar o 

seu ingresso no Carmelo, em 1933, refere: 

«Havia quase 12 anos que era o Carmelo a 

minha meta, desde que no Verão de 1921 caiu 

nas minhas mãos a ‘Vida’ da Nossa Santa 

Madre Teresa de Jesus, momento no qual pus 

fim à minha busca da verdadeira fé»25. 

Se na sua juventude adoptou como lema: 

«estamos no mundo para servir a 

                                                           
24 Edith Stein, Carta 351. OC I, p.1057. 
25 Edith Stein, Cómo llegué al Carmelo de Colonia. OC, p.500. 



humanidade», quando ingressa no Carmelo 

oferece a sua vida, a sua oração e os seus 

sacrifícios ao serviço da causa de Deus. Um 

espírito generoso alenta as suas decisões vitais, 

o que não quer dizer que a sua vida seja um 

caminho de rosas: os espinhos, a cruz, são 

inevitáveis. Depois dos meses vividos na 

hospedaria do Carmelo de Colónia, comenta 

numa carta: «Uma carmelita há-de ter um 

coração para tudo e para todos. O que aqui 

encontrei foi uma paz profunda e um amor 

ilimitado. Oque resulta difícil é a ideia que tenho 

de partir outra vez e aqueles a quem tenho de o 

dizer não lhe poder explicar que não há ventura 

maior»26. Entre os seus muitos amigos e 

familiares, a pessoa que mais sentiu esta 

mudança de rumo de Edith foi a sua querida 

mãe que primeiro não compreendeu nem 

aceitou a conversão da sua amada filha: logo a 

mais nova e tão dotada! E dizia-lhe «eu não 

tenho nada contra Jesus Cristo. Mas porque é 

que se fez Deus?» De facto Cristo foi condenado 

à morte pelo tribunal judaico ao responder ao 

Sumo-sacerdote que o intimou em nome do 

                                                           
26 Edith Stein, Carta 367, OC I, p.1034. 
 



Deus Vivo se era o Cristo que estava para vir ao 

mundo? Ao que Jesus respondeu: «Eu sou». 

Todos gritaram que era réu de morte, porque 

tinha proferido uma blasfémia dizendo ser 

Deus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diante de Deus por todos 

 

Edith Stein entende a sua vocação como um 

«Estar neste santuário diante de Deus por 

todos». Escreve a já irmã noviça aos seus 

familiares: «quem entra no Carmelo não se 

perde para os seus, para dizer a verdade ganha-

se; pois a nossa vocação é interceder por todos 



diante de Deus»27. A vocação, com os seus 

carismas, adquire o seu sentido e valor quando 

se põe ao serviço da causa evangélica: ser 

testemunhas da chegada do Reino a este 

mundo. «Cada dia eu sinto esta paz como um 

magnífico presente da graça que não pode ser 

dado só à pessoa que o recebe. E se alguém se 

aproxima de nós triste, a sofrer leva daqui 

alguma paz e consolo, então sinto-me muito 

feliz»28. 

Considera a Comunidade Carmelita como o 

santuário mais íntimo para entrar em 

comunhão com Deus. As evocações ao 

santuário ou à tenda do encontro do Antigo 

Testamento são evidentes; esse espaço 

reservado por ser a morada de Deus 

«representado pela Arca da Aliança» no meio 

do seu povo (Ex 25,8) ao qual tem acesso 

unicamente Moisés ou o Sumo-sacerdote para 

dialogar face a face com Deus e interceder por 

Israel.  

Evocando a outra Carmelita, Santa Teresa do 

Menino Jesus, atribuirá aos Carmelos a 

                                                           
27 Edith Stein, Carta 415. OC I, p. 1090. 
28 Edith Stein, Carta 399. OC I, p. 1068-1069. 



destacada, poderosa e necessária função de 

fazer de “Coração da Igreja”: «Lugares 

dedicados à vida interior onde as almas, na 

solidão e no silêncio, vivem diante do rosto de 

Deus, para ser o amor que tudo vivifica»29. 

A alta estima que Edith Stein concede à vida 

carmelitana raia quase a ousadia; chega a tal 

ponto que considera que as filhas de Teresa de 

Jesus ocupam um lugar privilegiado no coração 

de Deus. Confessa-o abertamente na 

correspondência: «Cremos que a Deus lhe 

agrada escolher um pequeno grupo de pessoas 

que de maneira muito mais próxima devem 

participar da sua própria vida; e pensamos 

pertencer a esse grupo de afortunados. Não 

sabemos com que critérios se fez a eleição. À 

partida, não segundo a dignidade e mérito e, 

por isso, a graça da eleição não nos faz 

soberbas senão humildes e agradecidas. A 

nossa tarefa é amar e servir»30. 

Pertence também ao espírito do Carmelo 

associar-se ao sofrimento de Cristo, ao seu 

mistério Redentor, muito vivo em Santa Teresa 

                                                           
29 Edith Stein, La oración de la Iglesia. OC V, p. 120. 
30 Edith Stein, Carta 516. OC I, p. 1222. 



de Jesus (VI Moradas 1,7), fazer seus os 

assuntos do Senhor. Escreve ainda antes de 

entrar no Carmelo: «Existe uma vocação ao 

sofrimento com Cristo e através disso a 

colaborar na sua obra Redentora. Se estamos 

unidos ao Senhor, somos membros do Corpo 

místico de Cristo. Ele continua a viver e a sofrer 

nos seus membros; e o sofrimento suportado 

em união com o Senhor é o sofrimento inserido 

na grande obra da Redenção e, por isso, 

frutífero. Este é um pensamento fundamental 

em toda a vida religiosa, mas especialmente na 

vida do Carmelo: interceder pelos pecadores 

através do sofrimento voluntário e gozoso, 

colaborando deste modo na redenção da 

humanidade»31. 

 

 

 

 

                                                           
31 Edith Stein, Carta 340. OC I, p.998. 



 

 

 

 

A minha  

‘pequena e simples’ 
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Viver nas mãos do Senhor 

A grande filósofa judia-alemã, fenomenóloga, 

antropóloga, pedagoga deixou-nos ainda uma 



bela herança: «a sua pequena e simples 

verdade».  

Uma ‘Verdade’ ilumina o novo caminhar de 

Edith Stein por este mundo a partir do 

momento em que percebe a presença de Deus 

nela e ela mesma se encarrega de o comunicar. 

Quando já tinha sido destituída da sua cátedra 

de professora de pedagogia do Instituto 

Superior Alemão, em Breslau, e depois em 

Espira, numa insegurança absoluta, diz a uma 

pessoa amiga: «Deus sabe que planos tem sobre 

mim. Por isso, não necessito de me preocupar… 

No fundo é uma verdade pequena e simples a 

que sempre tenho de dizer: como se pode 

começar a viver nas mãos do Senhor»32.  

A outra amiga que se prepara para receber o 

Batismo escreve: «Sinto muito que, 

precisamente, nestes dias, esteja muito 

sobrecarregada com outras coisas. Devia poder 

recolher-se tranquilamente. Eu tive ocasião de 

o fazer. Que antes de dar o passo coloque diante 

de si o que deixa e o que arrisca, é 

absolutamente normal. É preciso pôr-se 

totalmente nas mãos de Deus. Tanto mais belo 
                                                           
32 Edith Stein, Carta 278. OC I, p.918. 



e profundo é então o recolhimento. O meu 

desejo para o dia do seu Batismo e para o resto 

da sua vida é que encontre a plenitude da paz 

divina»33. 

 

A Confiança da Criança 

Ao olhar para Edith Stein descobrimos uma 

pessoa inteligente, moderna, e que no entanto, 

não tem dificuldade em reconhecer a presença 

de Alguém que cuida dela e sustém a sua 

existência.  

A brilhante aluna de Husserl faz sua a atitude da 

criança que Jesus propõe àqueles que 

acreditam n’Ele: «Se não vos tornardes como 

crianças não entrareis no Reino dos Céus»34. 

Assim o vive e assim o ensina aos seus colegas 

filósofos. Alcançou uma certeza tal que não tem 

outra verdade a dizer nem a aconselhar: «Já lhe 

dei o meu conselho: ser como uma criança e pôr 

a sua vida com toda a investigação e deduções 

nas mãos do Pai. Se mesmo assim não conseguir 

pedir isto a Deus, posto em dúvida e 
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desconhecido, que seja Ele quem o ajude. 

Agora, olhe-me admirado, que não tenho medo 

de me apresentar diante de si com tão simples 

sabedoria de criança. É sabedoria, porque é 

simples e esconde em si mesma todos os 

segredos»35. 

No Carmelo, continua a propor com toda a 

convicção o mesmo programa de vida. A uma 

amiga judia, recém-convertida, esclarece as 

suas dúvidas de fé: «Agora respondo às suas 

perguntas: antes de tudo quero dizer-lhe que no 

futuro ponha todas as suas preocupações nas 

mãos de Deus e deixe-se conduzir totalmente 

por Ele, como uma criança. Então estará segura 

que não pode errar o caminho. Assim como o 

Senhor a admitiu na sua Igreja, assim a 

conduzirá ao lugar a que a quer levar»36. 

Um dos atrativos pelo que esta judia convertida 

anelava pelo Carmelo teresiano era o poder 

associar-se à missão salvífica de Cristo a partir 

da sua vocação à cruz. Nos primeiros anos desta 

nova vida escreve: «sou tratada pelo Senhor 
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como uma criança»37. A satisfação de estar 

entre as filhas de Teresa superava, de longe, as 

cruzes e adversidades que lhe apareciam.  

A nossa filósofa, tanto na tese doutoramento 

sobre a “empatia”, como em trabalhos 

posteriores, afirma que há experiências que 

não se manifestam no exterior, porque 

acontecem na intimidade. Experiências das 

quais a pessoa não tem a menor dúvida, como 

é o caso da "confiança" num ser Superior depois 

duma tempestade interior. Fazendo uma 

leitura da sua própria experiência de vida, ela 

dirá: 

«No sentimento de segurança que se apodera 

com frequência de nós, quando nos 

encontramos precisamente numa situação 

‘desesperada’, quando o nosso entendimento já 

não vê nenhuma saída possível e quando 

sabemos que no mundo inteiro não há 

nenhuma pessoa que tenha vontade de nos 

aconselhar e nos ajudar, então nesse 

sentimento de segurança apercebemo-nos da 

existência dum ser espiritual, que nenhuma 

experiência externa ensina. Não sabemos o que 
                                                           
37 Edith Stein, Carta 439. OC I, p. 1120. 



vai ser de nós, à nossa frente parece abrir-se um 

abismo e a vida arrasta-nos obrigatoriamente 

para a frente, porque a vida continua e não 

tolera nenhum passo atrás. Então, quando 

pensamos que nos vamos precipitar no abismo, 

sentimo-nos “nas mãos de Deus”, que nos 

sustenta e não nos deixa cair.  

E em tal vivência não só se nos revela a 

“existência de Deus” senão também “o que Ele 

é”, a sua essência torna-se visível nas suas 

últimas irradiações: a energia que nos apoia, 

quando falham todas as energias humanas, que 

nos oferece uma vida nova, quando pensamos 

que estamos mortos interiormente, fortalece a 

nossa vontade quando esta ameaça parar, essa 

energia pertence a um Ser Todo-poderoso.  

A confiança que nos faz admitir que a nossa vida 

tem um sentido ainda que o entendimento 

humano não seja capaz de o decifrar, faz-nos 

conhecer a sabedoria divina. E a confiança em 

que este sentido é um sentido de salvação em 

que tudo, ainda o mais grave, se encontra 

finalmente ao serviço da nossa salvação e que 

além do mais esse Ser Supremo tem piedade de 

nós, quando os homens nos abandonam, e que 



esse Ser não conhece absolutamente nenhuma 

depravação, tudo isso nos mostra que a sua 

bondade é total»38. 

É uma bela exegese que a filósofa judia leva 

acabo neste texto sobre a vivência espiritual do 

abandono e confiança em Deus. Na sua 

investigação filosófica “Ser Finito e Ser Eterno” 

escreve: «Sinto-me sustentada e este 

sentimento dá-me tranquilidade e segurança; 

certamente não é a confiança segura de si 

mesmo, do homem que, com sua própria força 

se mantém de pé sobre um solo firme, mas 

segurança doce e feliz duma criança que 

repousa sobre um braço forte, isto é, uma 

segurança que vista objetivamente não é 

menos razoável. Com efeito a criança que 

vivesse constantemente na angústia de que a 

sua mãe a poderia deixar cair seria 

razoável?»39. 

 A doutora Edith Stein defende com afinco a 

presença da componente religiosa nas etapas 

formativas com toda a verdade e clareza, e 

afirma: «Levamos uma criança pelo caminho 

                                                           
38 Edith Stein, Introducción a la Filosofia. OC II, p. 848-849. 
39 Edith Stein, Ser finito y Ser Eterno, OC III, p. 667. 



reto quando a levamos ao ponto de viver no 

seguimento de Cristo, quer dizer, que renuncia 

à sua própria vontade e entrega a direcção da 

sua vida nas mãos de Deus. À primeira vista 

parece como se tivesse renunciado com isso à 

sua própria individualidade, de nenhuma 

maneira é este o caso. Deus conduz o homem 

de tal maneira que chegue a ser “verdadeiro 

homem”. Quem põe a sua vida nas mãos de 

Deus pode estar seguro, e só “Ele” pode estar 

seguro, que chegará a ser totalmente ele 

mesmo, quer dizer que chegará a ser o que Deus 

previu muito pessoalmente para ele»40. 

Pôr-se nas mãos de Deus, longe de ser um 

rebaixamento da dignidade humana, é um 

exercício supremo de fé e liberdade. Só quem é 

dono de si mesmo, quem goza da autêntica 

liberdade, pode dispor de si para se dar ao 

outro. 

No seu trabalho “Formação da Juventude” a 

Doutora Stein confirma esta realidade: «O justo 

que segura totalmente as rédeas da sua alma é 

senhor de si mesmo, não há nada nele e nada 
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na criação fora dele que tenha domínio sobre 

Ele. Mas ele é senhor de si só para se entregar 

nas mãos de Outro, nas mãos de Deus; e isto 

não se consegue com um esforço heroico, nem 

com certo senhorio de si, mas com uma 

simplicidade natural, com o abandono do filho 

amoroso e confiado que se põe a si mesmo e à 

realização da sua vida totalmente nas mãos do 

Pai»41.  

Aos que tentam dissuadi-la das suas ideias 

desta simples e pequena verdade, ela dirá: 

«Não acabo de compreender a sua crítica… Será 

que me quer dizer que era melhor que não 

incluísse o sobrenatural? Ora bem, se não fosse 

para falar disso, desde logo não subiria a 

nenhuma tribuna. No fundo é uma verdade 

pequena e simples, a que tenho sempre que 

dizer: como se pode começar a viver nas mãos 

do Senhor»42. 

 

 

                                                           
41 Edith Stein, Formación de la juventud a la luz de la fe 
católica. OC IV, p. 433-434. 
42 Edith Stein, Carta 76. OC I, p. 257. 



 

Ao timão da vida 

 

Senhor, tormentosas estão as ondas 
E escura é a noite. 
Não queres iluminá-la  
Para mim, que em solidão vigio? 
 
 
Mantém forte a mão sobre o timão 
E permanece contente e calada. 
A tua barquinha é me muito querida, 
Quero guiá-la até à meta. 
 
 
 



Está muito atenta 
Olhando sempre a Bússola. 
Esta ajuda a chegar à meta 
Através de tormentas e noites. 
 
A agulha treme suavemente, 
Para logo se manter estável, 
Que ela te indique a direcção 
Para onde te quero conduzir. 
 
Por isso permanece contente e calada 
Conduz-te fielmente a vontade de Deus 
Pela tempestade e a noite, 
Se a consciência está vigilante. 
 
Teresa Benedita da Cruz 
Edith Stein 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


