
 

 

 

   

9 MARÇO 1941  Morre Ettore Merlo, pai de Mestra Tecla. 

AGOSTO 1941  Passa um período em Alba para reflexão e oração (LMT 60). 

8 SETEMBRO 1941  Convoca as superioras, por orientação do Fundador, para um curso 
extraordinário de Exercícios para uma renovação espiritual. 

28 JANEIRO 1942  Encaminha o pedido à Sagrada Congregação dos Religiosos para a 
aprovação pontifícia e o Decretum Laudis. 

8 SETEMBRO 1943  Um terrível bombardeio ataca a cidade de Grottaferrata (Roma) e a casa 
das Filhas de São Paulo. Mestra Tecla e as irmãs que lá se encontram são 
milagrosamente salvas. 

21 OUTUBRO 1943  Acolhe, na Casa geral, em Roma, a comunidade das monjas Beneditinas 
que, por causa da guerra, deve abandonar o mosteiro S. Escolástica, no 
monte Cassino. Permanece ai até 18 de agosto de 1944. 

9 JULHO 1945  Assina o pedido que solicita à Santa Sé o reconhecimento das Pias 
Discípulas do Divino Mestre como instituto autônomo.  

17 JULHO 1945  Escreve às Filhas de São Paulo que a “a assistência do Senhor (durante a 
guerra), sobre nós e sobre nossas coisas, está garantida por uma 
promessa (do Fundador): a ereção da igreja em honra da Rainha dos 
Apóstolos, em Roma”. Solicita a colaboração de todas para a construção.  

NOVEMBRO 1945  Deve reduzir o trabalho por motivos de saúde.  

28 DEZEMBRO 1945  Embarca com o Fundador, em Nápoles, no navio “Andrea Gritti”, para 
visitar as casas nos Estados Unidos. Prossegue para Argentina e Brasil. 
Na viagem de regresso, sempre de navio, passa novamente nos Estados 
Unidos. Retorna a Roma em 23 de maio 1946.  
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NOVEMBRO 1946  Numa circular, recomenda a todas as Filhas de São Paulo, especialmente 
às propagandistas, iniciar e terminar o dia apostólico com um momento 
de oração, centrado na assimilação da Palavra de Deus. Esta forma de 
oração é chamada “Itinerário das Filhas de São Paulo”.  

18 JANEIRO 1947  Morre Vicenza Rolando ved. Merlo, mãe de Mestra Tecla. Naquele 
mesmo dia, as Filhas de São Paulo iniciam o apostolado do cinema em 
colaboração com a Sociedade São Paulo.  

3 ABRIL 1947   Mons. Luigi Grassi erige as Pias Discípulas como Congregação de direito 
diocesano.  

 


