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NOTA PRELIMINAR

Neste livro, tratamos não de doutrina ou teologia 
mística, mas dos místicos, ou melhor, entre tan-

tos místicos e místicas, daqueles que, no curso de sua vida, 
manifestaram fenômenos extraordinários. O campo de in-
vestigação limita-se aos místicos cristãos; em particular, os 
místicos católicos. Entre estes, são escolhidos alguns que vi-
veram no decorrer dos vinte séculos de história cristã, sendo 
dada preferência aos mais próximos de nós no tempo e, de 
maneira geral, já conhecidos e “credenciados” por uma bi-
bliografia abundante e documentada. 

Os místicos dos quais falaremos foram quase todos de-
clarados bem-aventurados ou santos pela Igreja e, como tais, 
venera-os o povo cristão na liturgia e os invoca nas próprias 
devoções. Apenas algumas místicas que viveram e faleceram 
muito recentemente (por exemplo, a alemã Teresa Neumann 
e a italiana Natuzza Evolo) não tiveram ainda tempo de 
escalar a glória dos altares. No entanto, muitas delas já têm 
seu processo de beatificação iniciado e todas são tidas em 
grande consideração.

Normalmente, diante da narrativa de fatos extraordi-
nários, depois de um primeiro momento de assombro, per-
gunta-se: “Mas será verdade...?”. 

É uma pergunta legítima e sempre oportuna: o senso 
crítico, de fato, nunca nos deve abandonar! De qualquer 
modo, o que aqui relatamos é aquilo que nos dizem os 
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testemunhos históricos, entre os quais alguns muito recen-
tes, e fica com eles a responsabilidade. No curso da leitu-
ra, cada um estará em condição de avaliar o grau de sua 
plausibilidade. Cada época teve seus meios e procedimentos 
para investigar e exarar juízos e, quanto mais próximo a 
nosso tempo e espaço, tanto mais exato e documentado é 
aquilo que é relatado. Mas cada época deu seu melhor no 
sentido de deixar uma correta memória de tais fatos extra-
ordinários.

Convém ainda lembrar, como o fazem os estudiosos da 
matéria, que nem todos os místicos apresentam fenômenos 
extraordinários, mas apenas um pequeno número deles. O 
porquê continua sendo um mistério, conhecido apenas por 
Deus, de quem vêm esses dons e fenômenos, como e quando 
ele quer. 

Devem-se ainda sublinhar duas coisas.
A presente pesquisa não entra no âmbito da parapsico-

logia ou disciplinas afins. Não há dificuldade em se admitir 
que, também entre os místicos, tenham existido pessoas com 
capacidade de percepção extrassensorial. Cada qual recebeu 
seus dons da mãe natureza. Nesta sede, porém, só interessam 
ações e fenômenos devidos ao encontro e à cooperação da pes-
soa humana com Deus.

Tampouco também entramos no âmbito das místicas e 
os fenômenos relativos de outras religiões e filosofias. O es-
tudo de tais temáticas é deixado aos peritos, bem como seu 
confronto com a espiritualidade cristã, além, é claro, da ta-
refa de pôr em evidência os germes de verdade e de vida que 
possam conter.

Apesar de qualquer opinião que construamos sobre 
os fenômenos que os místicos possam apresentar, deve ficar 
firme uma convicção profunda: o que conta de verdade é a 
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personalidade do místico com seu amor exclusivo por Deus 
e por Jesus Cristo, a quem aspira ardentemente “confor-
mar-se”1 e do qual brotam serviço, testemunho e interces-
são pelos irmãos. 

1 “Conformar-se” é uma palavra que aparece muito nas cartas do apóstolo Pau-
lo (é aí que ele vê a verdadeira santidade cristã), como também “transformar-se”, 
“renovar-se”, de modo consoante com a “imagem” de Cristo, que é “imagem” per-
feita de Deus Pai (2Cor 4,4; Cl 1,15). Um exemplo: ao nos criar, Deus “predestinou-
-nos a sermos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito 
entre muitos irmãos” (Rm 8,29; 1Cor 15,51s; 2Cor 3,18; 4,16; Ef 4,23; Fl 3,10.21; 
Cl 3,10; Tt 3,5). 


