
A PRIMEIRA MESTRA TECLA: 
QUEM FOI PARA MIM

A Primeira Mestra Te-
cla foi para mim, 

para nós, para toda a 
Família Paulina, uma 
Mãe. Era uma grande 
mulher, humana, humil-
de, simples, de muita fé. 
Uma santa!
Os seus olhos revela-

vam a luz de Deus, o seu olhar penetrava 
e – diria – perscrutava os nossos corações.

Era aspirante, apenas havia entrado, em 
maio de 1955. Descia as escadas da casa 
São José, em Alba, e vi a Primeira Mestra 
que subia. Quando nos encontramos, per-
maneci sem palavras, parei e ela me olhou 
e, sorrindo, me perguntou: «Como te cha-
mas?». Depois acrescentou: «Estou feliz 
que estejas aqui. Agradeçamos juntas ao 
Senhor pela vocação paulina e segue em 
frente sempre, com serenidade e alegria». 

Este foi para mim  um acolhimento sim-
ples, mas profundo. De fato, naquele mo-
mento senti-me verdadeiramente acolhida 
na nossa Congregação... recebida sem res-
trições, pela Primeira Mestra Tecla. 

Durante o período de formação frequente-
mente tínhamos conferências dadas por ela. 
Com sua linguagem simples, falava-nos das 
virtudes, de teologia, mas sempre as suas 
conferências eram aplicadas à vida concreta, 
à nossa vida de Filhas de São Paulo. Repe-
tia-nos: «A nossa vocação é bela, não deve-
mos espantar-nos com as dificuldades».

Como jovem professa fui para Milão. 
Éramos uma comunidade numerosa e todas 

jovens “propagandistas”. Seguidamente a 
Primeira Mestra vinha visitar-nos e durante 
essas visitas nos animava dizendo: «A nossa 
vida é bela, temos todos os meios para fa-
zer-nos santas e fazer o bem com a nossa 
missão; devemos chegar a todos. Façamo-
nos santas, dessa forma faremos tanto bem 
dando a Palavra de Deus. No céu muitas pes-
soas nos agradecerão pelo bem recebido». 

Sempre nos ouvia e animava, também 
pessoalmente, com grande interesse por 
todas. Era verdadeiramente uma visita de 
Deus em nosso meio. 

Lembro-me sempre, com emoção, quan-
do a via recolhida em oração no Santuário 
Rainha dos Apóstolos, em Roma ou nas 
nossas capelas. Era evidente que estava 
em contemplação e, na sua oração, levava 
todas nós. Esse pensamento me infundia 
grande coragem. 

Durante suas visitas às comunidades, 
como também em Roma, não faltavam as 
belíssimas recreações e, muitas vezes, era 
ela a animadora, com sua criatividade e be-
nevolência com todas. 

Trago no coração a sua imagem e a ela me 
confio, também hoje, nas dificuldades da vida 
e do apostolado. Estou certa de que, do céu, 
o seu olhar continua a voltar-se sobre mim, 
como no primeiro dia em que a encontrei. 

Francesca Mancini, fsp

MISERICÓRDIA

Não basta experimentar a misericórdia 
de Deus; é preciso que a pessoa que 

a recebe se torne também sinal e instru-
mento dela para os outros. Não devemos 
andar à procura de grandes empreendi-
mentos e obras; o melhor é começar pe-
las mais simples que o Senhor nos apon-
ta como sendo as mais urgentes.

Papa Francesco
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