
NOVENA
para pedir graças
por intercessão

 da Venerável Irma Tecla Merlo



O Senhor
nem sempre   
nos concede

o que pedimos,
mas sempre nos dá  
oque acreditamos 

receber.
 Venerável Ir. Tecla Merlo
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Irmã Tecla Merlo
Cofundadora e Primeira Superiora geral

das Filhas de São Paulo 

Teresa Merlo nasce em Castagnito d´Alba 
(Cuneo), Itália, em 20 de fevereiro de 1894. Vive 
seus primeiros anos na família, escola, paróquia 
e se dedica à catequese e à assistência e forma-
ção das jovens. 

Em junho de 1915, aos 21 anos, encontra-se 
com Pe. Tiago Alberione, fundador da “Família 
Paulina”, que a convida a ingressar no primei-
ro grupo das futuras Filhas de São Paulo [Irmãs 
Paulinas].

A docilidade abre seu coração à vontade de 
Deus, e aceita o convite, na simplicidade da fé. 

Em 1922, emite os primeiros votos religio-
sos, juntamente com outras colegas, e recebe 
um novo nome, Tecla, como o da discípula do 
apóstolo Paulo. Ao ser eleita Superiora geral foi 
denominada “Primeira Mestra”. 

Mulher profundamente simples e humilde, in-
teligente e aberta, responsável e decidida, cola-
bora na fundação da nova congregação feminina, 



4

Filhas de São Paulo, e também na fundação das 
diversas Instituições da Família Paulina1.

Religiosa, de caráter forte e suave, decidida-
mente moderna e sensível às mudanças da socie-
dade, organiza, na Igreja, o novo estilo de vida 
consagrada apostólica da congregação das Filhas 
de São Paulo que, aos poucos, torna-se presente 
nos cinco continentes. 

Durante mais de 40 anos, acompanha e orien-
ta a nascente Congregação, chamada a comu-
nicar, com os meios de comunicação social, a 
Palavra de Deus a todos os povos e culturas, aos 
pobres e ricos e aos que têm fome e sede de Deus. 

Em dezembro de 1963, acolhe, com profun-
da alegria, o decreto do Concílio Vaticano II, In-
ter mirifica, que considerou uma nova aprovação 
da Igreja acerca da evangelização com a comu-
nicação social. 

Imensamente feliz em sua vocação exclama: 
“Gostaria de ter mil vidas para o Evangelho”. Sua 

1  Movido pela ação do Espírito, de 1914 a 1959, Pe. Tiago Alberione 
funda diversas Instituições, unidas entre si pela espiritualidade e pelo 
vínculo de uma profunda comunhão: a Família Paulina, constituída por 
cinco Congregações religiosas: Sociedade São Paulo, Filhas de São Pau-
lo, Pias Discípulas do Divino Mestre, Irmãs de Jesus Bom Pastor, Insti-
tuto Rainha dos Apóstolos; quatro Institutos Seculares: Jesus Sacerdote, 
São Gabriel Arcanjo, Nossa Senhora da Anunciação e Santa Família e 
uma Associação de leigos, os Cooperadores Paulinos.
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vida interior, sua abertura aos desejos de Deus 
e aos sinais dos tempos novos, permitiram que 
Deus operasse nela maravilhas. Num clima de 
intensa contemplação e preces, no dia 28 de 
maio de 1961, fez a oferta de sua vida à Santís-
sima Trindade para que todas as Filhas de São 
Paulo se tornem santas. 

Em 5 de fevereiro de 1964, morre no Hospi-
tal “Regina Apostolorum”, de Albano (Roma), e 
traçou um novo caminho de  santidade na Igreja 
de nosso tempo.

Em 22 de janeiro de 1991, o Papa João Paulo 
II, reconhecendo a heroicidade de suas virtudes, 
proclama-a  “Venerável”. 

Em vida ela ajudava pessoas de todos os lu-
gares e culturas, e agora, no céu, junto de Deus, 
ela tem atendido inúmeros pedidos de bênçãos 
e graças para a saúde, a família e necessidades 
particulares de centenas de pessoas que nos cin-
co continentes a invocam com confiança e fé. 

A novena que publicamos neste livrinho, 
apresenta-nos as palavras  e os sonhos missioná-
rios que alimentavam  seu desejo de ser santa e, 
no céu, contemplar eternamente a bondade e a 
glória de Deus.  
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Tecla Merlo
uma mulher de Deus

Mulher de fé e esperança
Acreditou que o Senhor a escolheu
Para uma singular aventura
Confiante em sua fidelidade,
Fiel até o heroísmo
No supremo dom de si.

Profundamente enraizada
Em Jesus Mestre, 
Caminho,Verdade e Vida
Numa síntese vital une 
Contemplação e ação,
Aberta aos tempos novos
Nos caminhos novos  
que o Espírito abre à Palavra.

Consciente dos dons presentes 
No coração das pessoas, 
Acredita no valor 
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De cada realização humana
E na sacralidade  
dos meios de comunicação
Orientados à promoção do ser humano 
E a comunicar o sentido  
da verdadeira vida.

Apóstola audaz,
Anunciou Jesus Mestre
Com o testemunho
De sua vida simples e feliz 
E, com confiança total,
Enfrentou os desafios  
do mundo hodierno
Buscando novas formas,
Novos instrumentos, 
Novos caminhos
Para “gritar sobre os telhados” 
A beleza da notícia do Evangelho. 
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1º Dia

Confiar em Deus 

Jesus Cristo nos recomenda:
“Não fiqueis preocupados com vossa vida... 

Buscai, primeiro de tudo, o Reino de Deus e 
sua  justiça. E tudo vos será dado por acrésci-
mo” (Mt 6, 25. 33).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo
“Crer que tudo é preparado e permitido por 

Deus, aquilo de que gostamos e que não gosta-
mos. Às vezes, até coisas não boas nos trazem 
algum bem.

Examino se o meu coração repousa tranqui-
lo no coração de Deus que pensa continua-
mente em mim. 

Nas grandes dificuldades nossa fé cresce. 
A Providência de Deus, que nutre as almas e 
os corpos de seus filhos, não sofre crises, não 
se afasta de nós, não renuncia ao seu poder 
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e não nos esquece, continuará fazendo como 
sempre fez.

Apoiar-se somente em Deus. Abandonar-se 
nele. Ele é bom, infinitamente bom.” 

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Tu, meu Deus, 
Pensas sempre em mim,

Estás dentro de mim... fora de mim.
Estou inscrita em tuas mãos.
Confio em ti, me entrego a ti. 

 Irmã Tecla Merlo
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2º Dia

Rezar com confiança

Jesus nos convida: 
“Pedi e vos será dado, buscai e encontra-

reis, batei e vos será aberto” (Lc 11,9). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Ser perseverantes na oração, não ter dúvi-

das no coração, mas a certeza de que ele nos 
dá o que lhe pedimos. Eis a fé! É preciso crer. 
Ficar tranquilos, pois o Senhor sempre nos 
atende: se não nos concede o que lhe pedi-
mos, nos dará outras graças úteis para nós. 

A oração é poderosa. Deus não resiste à 
nossa oração. É errado pensar que Deus não 
nos escuta por causa de nossos defeitos ou 
pecados. Ter fé na grande bondade de Deus 
que não olha como somos, mas sempre atende 
quando rezamos: ‘o que pedirdes ao Pai em 
meu nome, ele vos dará’ (Jo 16,23). Somos ne-
cessitados de tudo e Deus nos dá tudo.
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A oração é a força do ser humano e a fra-
queza de Deus. As pessoas de oração vencem 
todas as dificuldades.”

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Deus concede as graças 
A quem as pede com fé.

A oração pode fazer 
Deus mudar seus planos,

Porque Deus é bom. 
 Irmã Tecla Merlo
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3º Dia 

Viver na humildade

Jesus nos convida: 
“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios 
e entendidos, e as revelaste aos simples” (Mt 
11,25). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Deus grande, imenso, eterno, criou todas 

as coisas. Ele é o Tudo! Eu apenas o pó da es-
trada...  nada, e mesmo assim desejo ser algu-
ma coisa? É preciso tornar-se pequenos, mui-
to pequenos. Inclinar nossa cabeça diante do 
presépio...

Ele, embora sendo de condição divina, 
aceitou tomar forma de servo. Ele, que era rico, 
fez-se pobre. Ele, que não precisava depender 
de ninguém, nunca fez sua vontade. Ele, que 
não tinha pecado, aceitou ser insultado como 
um pecador. Ele, que não ameaçava ninguém, 
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permitiu ser condenado ao pior suplício. Que-
remos ser discípulos seus? Aprendamos, com 
Jesus, a ser simples e pequenos, a desconfiar 
de nós mesmos e a ter muita confiança na bon-
dade de Deus.” 

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Abaixar-me tanto
Para atrair Deus a mim.

Elevar-me tanto, na confiança,
Para chegar até Deus.  

 Irmã Tecla Merlo
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4° Dia

Permanecer em Deus

Jesus nos convida: 
“Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem per-

manece em mim e eu nele,
produz muito fruto, porque sem mim, nada 

podeis fazer” (Jo 15,5). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Tenho me esforçado para abrir meu cora-

ção à graça, renunciar ao meu eu, principal 
obstáculo na realização do meu bem e dos ou-
tros?

Procurar ter o coração pleno de Deus para 
levá-lo às pessoas com todos os meios. Mara-
vilhoso e santo é comunicar aos outros o Cristo 
Jesus que está no centro de nosso coração. 

Viver na intimidade com o Mestre divino: 
mente, vontade, coração e obras, sentidos, 
mãos e pés, olhos e ouvidos, tudo para ele e 
com ele. Cultivar sempre mais a vida de união 
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com ele para desejar e repousar somente em 
Deus, pois, sem a graça de Deus ‘não pode-
mos fazer nada’; ‘eu só nada posso, com Deus 
posso tudo’.” 

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Meu Deus, 
Que eu me esconda em ti 
Como a gota no oceano.

Eu me abandono totalmente em ti
Em tudo, sempre.  
 Irmã Tecla Merlo
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5º Dia 

Procurar 
a glória de Deus 

Jesus nos convida: 
“Aquele que me enviou está comigo, não 

me deixa só, porque faço sempre o que lhe 
agrada” (Jo 8,29). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Tudo e só para a glória de Deus e o bem 

das pessoas. Renuncio a minha vontade para 
fazer somente a de Deus. Renuncio aos meus 
gostos, ao meu modo de ver, para fazer so-
mente aquilo que agrada a Deus.

Minha respiração, meu afeto e cada batida 
do meu coração; todos os movimentos de meu 
ser interior e exterior, físico e espiritual, são 
para ti, ó meu Deus. Com isto quero te dizer: 
eu te amo, ó meu Deus, que sempre e em tudo 
eu agrade a ti. Se me queres com saúde, aqui 
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estou, se me queres enferma, aqui estou! Tudo 
e somente o que te agrada. Tudo para a glória 
e o louvor da Santíssima Trindade.”

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Glória a Deus
E paz aos homens:

Este seja sempre nosso anseio
E nosso maior desejo. 

 Irmã Tecla Merlo
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6º Dia 

Comunicar o Evangelho

Paulo confessa:
“Anunciar o Evangelho não é para mim mo-

tivo de vanglória, pois é uma necessidade que 
me é imposta, ai de mim, se não anuncio o 
Evangelho!” (1Cor 9, 16). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Deus confiou à nossa pequena Congrega-

ção um apostolado maravilhoso, imenso, um 
‘compromisso sagrado’. 

A ideia força que nos anima são as pessoas. 
Sentir seu apelo, buscar formas de aproximá-
-las para dar-lhes a palavra da verdade e da 
salvação.  Muitos ainda não ouviram falar de 
Deus. Quem deve ajudá-los?  Ter o coração e 
a mentalidade de Jesus e de são Paulo, que se 
tornou servo, a fim de ganhar todos a Cristo (cf. 
1Cor 9,19). 
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O apostolado é a participação na missão 
de Jesus. Saber irradiar sempre melhor a luz 
do Mestre Divino. Apresentar Jesus às pessoas, 
com Maria e como Maria. Comunica-se so-
mente o que transborda de nosso coração. O 
coração pleno de Deus, comunica Deus.” 

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Sou imensamente feliz 
de minha vocação.

Gostaria de ter mil vidas
Para que o Evangelho

Corra e se expanda.   
 Irmã Tecla Merlo
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7º Dia

Seguir o melhor caminho

Paulo nos ensina: 
“Mostro-vos um caminho excelente” (1 Cor 

12, 31. 13, 1-13).

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Lemos frequentemente as características 

da caridade em São Paulo: tudo se resume no 
amor.

A caridade tem duas chamas. Uma em di-
reção a Deus e outra em direção às pessoas. É 
inútil dizer que amamos a Deus, se não ama-
mos aos outros. Todos somos filhos de Deus e 
irmãos entre nós. Devemos, por isso, amar a 
Deus e amar-nos entre nós, com um amor que 
compreende, compadece e ajuda. Pensar bem, 
falar bem, desejar e fazer o bem a todos, sem 
inveja, ciúme e rancor, mas na compreensão e 
ajuda recíproca. 
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Fortalecer nossa união com o cimento da 
caridade. Ser de Deus, sem ressentimentos no 
coração. Se algo não está bem, resolvê-lo ime-
diatamente, antes que se enraíze. Ser espertos! 
Viver felizes aqui e depois... no Paraíso mara-
vilhoso.” 

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Vivendo juntas
Colocamos em comum
As boas qualidades  
e também os defeitos:

Nunca nos enganaremos 
Se falarmos sempre bem dos outros.   

 Irmã Tecla Merlo
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8º Dia 

Confiar em Maria

 
Na cruz, Jesus nos entrega a Maria: 

“Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao dis-
cípulo: Eis a tua mãe! E, a partir daquela hora, 
o discípulo a tomou consigo” (Jo 19, 26-27). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“Sou tua, ó mãe querida, não me pertenço 

mais, não quero mais pertencer a mim mesma. 
Eu sou nada. 

Em tuas mãos, ó Maria, está minha salva-
ção, o progresso e o prêmio. Coloco tudo em 
tuas mãos. Leva-me em teus braços, sou pobre 
e miserável. Mas tenho imensa confiança em 
ti, ó Maria, minha esperança, minha ajuda, mi-
nha boa mãe. Tu és bondade, piedade, miseri-
córdia, poderosa e intercessora. Desapega-me 
de mim mesma. 

Tudo o que temos é teu. A Congregação é 
tua. Tu és a nossa Primeira Mestra, a grande 
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Mestra. Ensina-nos, sustenta-nos e defende-
-nos de todos os perigos, como tens feito até 
agora. E depois deste exílio, mostra-nos Jesus, 
o fruto bendito de teu ventre.”

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Nossa Senhora
Torna fácil 

As coisas difíceis.    
 Irmã Tecla Merlo
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9º Dia

Em direção à meta

Jesus promete:
“E quando eu tiver ido e tiver preparado um 

lugar, virei novamente e vos levarei para junto 
de mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais 
também vós” (Jo 14, 2-3). 

Das palavras e escritos de Irmã Tecla Merlo
“A vida é preparação para o céu. Deus é 

tudo, eu sou nada. Tudo passa, só Deus per-
manece comigo. Estamos viajando para a eter-
nidade, para o paraíso. Na viagem se encon-
tram dificuldades, obstáculos, mas tudo ajuda 
a alcançar a meta. Caminhar em direção ao 
paraíso: pensamentos, afetos, ações sejam 
para chegar ao paraíso, fazendo a vontade de 
Deus e estando unidos a ele, vê-lo um dia. 

Pensar no maravilhoso paraíso que nos es-
pera, após as labutas daqui. Tornar-nos san-
tas! Corrigir nossos defeitos, lutar e trabalhar 
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para alcançá-lo. Desejá-lo. Ele é nosso. Lá está 
o nosso lugar e ninguém o tomará, se não o 
abandonamos.” 

Oração para pedir graças (pág. 26)
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Pensar no paraíso
Conforta-nos e consola-nos:

A vida é uma viagem 
à pátria celeste.    

 Irmã Tecla Merlo
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Oração  
para pedir graças 

à Irmã Tecla

Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito 
Santo, nós vos agradecemos pelos dons sin-
gulares de luz, graça e virtudes que conce-
destes à Venerável Irmã Tecla Merlo, e por 
tê-la escolhido como mãe prudente e guia 
seguro das Filhas de São Paulo.

Concedei-nos, por sua intercessão, a gra-
ça de viver amando o que ela amava: Jesus 
Mestre, a Eucaristia, a Igreja, o Evangelho, as 
pessoas procuradas e ajudadas no apostola-
do da comunicação social, até o completo 
sacrifício. 

Ó Senhor, se for nos desígnios de vossa 
sabedoria, realizai também aqui na terra, 
para esta filha devotíssima de são Paulo, a 
vossa divina promessa: Aquele que me ser-
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ve, meu Pai o glorificará. Exaltai esta serva 
fiel para a alegria da Igreja, para o bem de 
muitos e concedei-nos, por sua intercessão, 
a graça que nós vos pedimos...

Amém!

Com aprovação eclesiástica

Quem receber graças ou favores da Venerável Ir. Tecla Merlo, 
pede-se escrever: 

Superiora geral das Filhas de São Paulo 
Via San Giovanni Eudes, 25 
00163  Roma – Italia
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