“Levai o calor
a tantas almas que esperam...”
A ideia-força que nos deve animar são as almas.
Devemos sentir seus anseios.
Devemos preocupar-nos
com o modo de aproximar-nos delas,
de levar-lhes a palavra da verdade e da salvação.
Quantas almas jamais ouviram falar de Deus (...)
Quem deve levá-las a Deus, senão nós,
que temos recebido tantas graças do Senhor
e temos nas mãos meios eficacíssimos de apostolado?
(VPC 140)

“Fazer o bem”:
o anseio de toda a sua vida
As palavras do Regulamento de 1916 penetraram profundamente
no coração de Mestra Tecla: “Deus vos reuniu para que vos torneis
boas e possais fazer o bem”.
Fazer o bem era a sua grande aspiração, da qual brotavam o empreendimento e a coragem que a impelia a acolher todo meio de comunicação social: a imprensa, o cinema, os curta-metragens catequéticos, os discos, as revistas.
Tinha compreendido claramente, desde o primeiro encontro com
o Teólogo Alberione, desde o primeiríssimo tirocínio em Susa, a influência que a imprensa exercia na mentalidade das pessoas. Testemunhava o jornalista Luigi Chiesa:
Em 1919, fui chamado por dom Giuseppe Castelli, bispo de Susa,
para dirigir o semanal católico La Valsusa, cuja impressão estava,
praticamente, a cargo de 7 ou 8 meninas. Lembro-me do primeiro
encontro com a pequena comunidade. A primeira que notei foi exatamente Teresa Merlo, da qual não enxerguei senão os olhos. O rosto
pálido e macérrimo desaparecia sob a luminosidade daqueles olhos
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que brilhavam com uma luz sobrenatural. Eu disse comigo mesmo:
“Esta é uma asceta. Deve viver só de ar...” Vivia de oração. Mas qual
não foi a minha surpresa quando ouvi dizer-me: ‘O senhor é o jornalista Chiesa, não é verdade? E quando convencerá suas duas sobrinhas,
Margherita e Gina, a entrar na nossa Congregação’? Fiquei pasmo. A
impressão que tive naquele encontro foi que Teresa Merlo tinha em
si o fervor do apostolado e o ardor de conquistar prosélitos para a
instituição nascente. E imediatamente aproveitava toda ocasião para
encontrar seguidoras.

O jornalista testemunhava ainda:
Jamais esqueci a colaboração inteligente e atenciosa que Teresa Merlo me dava para melhorar continuamente o jornal La Valsusa. Punha
toda a habilidade em cuidar da imprensa, empenhava-se com assiduidade na correção das provas, na escolha dos melhores caracteres
dos títulos... A edição do jornal contava com um aumento constante.
E Teresa Merlo mostrava-se radiante.
Seus comentários limitavam-se a esta consideração: “Quanto mais
um jornal é divulgado e lido, mais pessoas leem um bom pensamento
que fala do bem. E é este o apostolado da boa imprensa”.

Em Susa, as Filhas de São Paulo fizeram suas primeiras experiências na redação, impressão e divulgação. Abriram uma livraria mais
fornecida que a Nuova Libreria de Alba, a fim de poder atender melhor
às exigências do clero e dos fiéis. E iniciaram os estudos, que seriam
parte importante para o exercício de um apostolado mais eficaz. Diz
o Fundador: “Para as Filhas de São Paulo, tratava-se de uma vocação
nova. A Primeira Mestra foi bastante instruída pelo cônego Francisco
Chiesa. Pelo que ela alargou a sua mente e o seu coração para com as
almas. E aprendeu a conhecer os meios técnicos e a sua importância
na difusão do bem”.
O período que vai desde o fim de 1928 a 1936, é marcado, para
as Filhas de São Paulo, por um particular empreendimento e criatividade missionária. A expansão na Itália e no exterior leva-as fora
das estruturas religiosas tradicionais, para inventar um novo modo
de viver a vida religiosa, baseada num forte sentido de responsabilidade, numa sólida interioridade, numa intensa vida de oração e num
grande sentido de pertença.
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A expansão começou na humildade, sem convites particulares de
autoridades religiosas ou de reconhecimentos especiais. As primeiras
casas são todas provisórias e pobres, de acordo com a orientação que
o Fundador transmitia sempre à Mestra Tecla: “Começar sempre pela
gruta de Belém, a fim de seguir o Mestre Divino até o Calvário: eis a
nossa vida”.
Em janeiro de 1926, já havia sido fundada a casa de Roma. Em
novembro de 1928, as Filhas partem para as primeiras filiais. As Irmãs descrevem aquele momento com verdadeira comoção: “Três dias
após a primeira vestição religiosa, a 1º de novembro de 1928, após as
funções vespertinas, o Primeiro Mestre chamou novamente à igreja as
Filhas, expôs o Santíssimo Sacramento, entregou o Evangelho a cinco
irmãs que estavam de partida, fez uma pequena e bela prática, e concluiu com a bênção solene. Com essa função, dava início à abertura
das Casas filiais” (História das Casas, Salerno).
Em grupos de duas ou três, com uma enorme carga de fé, pouca
preparação e com a mesma pobreza vivida no início da fundação, elas
iam para as cidades indicadas pelo Fundador (Salerno, Bari, Verona...)
o qual as precede ou acompanha com uma carta a ser apresentada ao
Ordinário do lugar. A Primeira Mestra está presente nessas primeiras
fundações: acompanha as partidas ou vai visitá-las poucos dias depois.
Vive com elas as dificuldades, as aventuras e as incertezas dos inícios.
É assim que a “chegada das Filhas” é apresentada pelo jornal semanal de Udine, narrado em UCAS, em 17 de outubro de 1930: “Já
faz quase dois anos que vieram para esta cidade as beneméritas irmãs
de São Paulo. Todos as veem, mas ninguém as conhece, porém, o seu
trabalho silencioso e constante está acima de todo louvor”.
Exatamente naqueles anos, as “Filhas” se abrem para novos horizontes culturais: um grupo de irmãs inicia cursos sistemáticos de filosofia e de teologia, considerados como preparação para o apostolado
da redação.
Mas esses anos são também de abertura para novos horizontes
geográficos, através das primeiras fundações no exterior. Não podemos esquecer o quanto Mestra Tecla tenha apoiado o ímpeto apostólico do Fundador. Pense-se na fundação de Família Cristã, no Natal de
1931, nos inícios do apostolado do cinema em 1948, no financiamento
dos cinquenta Documentários Catequéticos, em 1951. Pense-se nas for3

mas de apostolado que se seguiram no espaço de quase meio século.
Pensemos também quanto ao uso das máquinas tipográficas, dos carros, num tempo em que na Itália não se via uma mulher ao volante.
Pensemos nas “Conferências”, nas “Exposições”, nas “Semanas Bíblicas”... que constituíam então uma forma nova a ser experimentada, não
sem dificuldade. Pensemos em “Ut Unum sint...
A Primeira Mestra apoiava tais iniciativas, acompanhava-as e se
alegrava imensamente, quando chegavam a um bom resultado. Então,
ela facilmente se expressava em frases como esta: “E vocês se admiram? É Deus quem faz isto! Basta que nos confiemos a Ele”... (cf. M.
Ignazia Balla, Regina Apostolorum, março de 1971).

Uma preocupação de Mestra Tecla
(de um testemunho de Irmã Dolores Baldi)1

O apostolado era uma das primeiras preocupações de Mestra Tecla. Chegando ao Brasil, interessava-se imediatamente pelo trabalho
que se fazia para o bem das almas. Queria sempre ouvir as propagandistas falarem de suas viagens missionárias; acompanhava com
interesse cada narrativa delas, e sentia pena por tantas almas que se
encontravam ainda na ignorância do Evangelho. Animava a rezar, a
serem boas, para que Deus mandasse tantas vocações para as Filhas
de São Paulo, e poderem assim chegar a um número maior de almas.

“Sacrificai a missa mas... ide!”
(de um testemunho de Irmã Elena Ramondetti)2

Durante sua primeira visita às Ilhas Filipinas, em 1949, dissemos
à Primeira Mestra que as propagandistas, muitas vezes, indo à propaganda nos bairros muito distantes dos centros, deviam ficar sem
missa e sem comunhão, porque não havia nem igrejas nem sacerdotes.
E perguntamos-lhe como devíamos agir; e ela respondeu decididamente: “Sacrifiquem a missa e a comunhão, mas vão! Aquelas pobres
almas não têm ninguém que as visite, que lhes diga uma boa palavra,
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que lhes fale de Deus e lhes deem o Evangelho... Vão por toda parte, e
fiquem tranquilas”. Recomendava-nos com frequência que soubéssemos adaptar-nos aos usos e aos costumes da população.

“É preciso pensar também naqueles que não sabem ler...”
(de um testemunho de Irmã Giuseppina Balestra)3

No verão de 1952, fomos pela primeira vez de automóvel à França e
à Espanha. Estava conosco também Pe. Alberione. Lembro que, em Barcelona e em Valença, ela se interessou vivamente pela propaganda. Ela
queria saber como faziam as irmãs para ir de um lugar a outro (dado a
escassez de meios na Espanha naquele tempo). E quando soube que elas
viajavam sempre de trem, com horários muito desconfortáveis e que
levavam consigo muitos pacotes de livros (cerca de 100 quilos, que
ela mesma experimentou erguer), deu-se conta do esforço que as Irmãs tinham que fazer. E disse-lhes: “Façam imediatamente alguma
das irmãs aprender a dirigir e comprem um carro, a custo de qualquer
sacrifício!” E não considerou que naquele tempo, na Espanha, causaria admiração ver uma irmã ao volante. “Pode-se fazer um bem maior
– acrescentou ela – e não prejudicarão a saúde.”
Quando, em 1954, se tratava de iniciar o trabalho com os discos
e filminhos em Grottaferrata, ela empenhou-se com todo o amor que
lhe era próprio. Uma vez eu lhe disse: “Primeira Mestra, com esses
filminhos não é um retrocesso? Porque agora temos já o cinema em
16 mm”. “Oh, não!” respondeu-me ela. “Pelo contrário, isso vai muito
bem, especialmente para as escolas de catecismo, porque se pode fixar
a imagem e explicar melhor, até que todos tenham entendido bem a
lição. Além disso, é necessário ter um e outro; é preciso pensar naqueles que não sabem ler, naqueles que não podem comprar um projetor
de cinema etc. O Primeiro Mestre diz que esta é a hora dos discos e
dos filminhos.”
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Mestra Tecla e a catequese
(De um testemunho de Ir. Redenta Commentucci)4

Mestra Tecla teve muito a peito a obra catequética. Diz-se que ela
foi ótima catequista antes de entrar na Congregação. Cuidou da especialização de algumas irmãs na área catequética e de pedagogia catequética para a redação de catecismos para os vários cursos. Instituiu
o “Centro Catequético Paulino” onde se preparam catecismos, filminhos e discos catequéticos, guias, subsídios... Quis a revista Via, Veritá
e Vita, e em diversas cidades da Itália e do exterior, quis a presença das
Filhas nos centros catequéticos diocesanos ou nacionais.
Aberta ao movimento ecumênico, antes mesmo do Concílio, ela
tinha encarregado algumas irmãs para tomar contato com aqueles que
então se chamavam “os irmãos distantes”. E à medida que a iniciativa
se desenvolvia, ela deu impulso à cultura bíblica, mediante os “cursos
bíblicos por correspondência”, aos cuidados do Centro Ut Unum sint.
Uma coisa ela tinha bem clara, e exigia: a Sagrada Escritura e o
catecismo devem ter sempre o primeiro lugar nas edições. “Porque
– dizia – devemos dar a verdade essencial à salvação com o nosso
apostolado”. À medida que as vocações aumentavam, ela abria novos
centros de luz, e alegrava-se quando podia iniciar uma nova fundação, especialmente nos países pobres. Dizia: “Não importa se não adquirem muitos livros, mas um folheto grátis vocês podem dar a todos,
também àqueles que não adquirem nada. E se não sabem ler, deixem
pelo menos uma imagem de Nossa Senhora: ela fará o bem”.
Exortava-nos a sermos todas missionárias, a ter espírito missionário, unir as orações, os sacrifícios, os cansaços e os sofrimentos a todos
os missionários que trabalham na Igreja.
Quando voltava das viagens, contava as experiências vividas e os
fatos acontecidos. Dizia-nos: “Agora eu lhes conto o que aprendi nesta
viagem”.... e as narrativas eram concluídas sempre sobre aquela pobre
gente que ainda não conhece a Deus. “E nós somos tão poucas!...” Sentia um grande sofrimento por esse problema. Encorajava-nos a viver
melhor a nossa vocação, a fim de atrair outras vocações, que colaborassem na difusão da Palavra de Deus.
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Vigiava para que permanecêssemos sempre fiéis à doutrina da
Igreja. Entre as edições aos cuidados das Filhas de São Paulo, havia
sempre coleções que apresentavam a palavra do Papa E recomendava
a todas a sua leitura, o estudo e uma larga difusão, “porque devemos
conhecer e dar a conhecer a todos a palavra do Papa”. Fazia grandes
tiragens dos documentos pontifícios e conciliares, com ampla divulgação nas várias nações e nas respectivas línguas.
Exigia que se pagasse com justiça a todos que trabalhavam para
nós. Lembro que não queria que se aproveitasse e nem se pretendesse
o trabalho pela metade do preço. Nas compras, não queria que se pedisse para abaixar o preço porque, dizia: “Pobrezinhos! Eles também
precisam viver!” Não é justo!” Tinha tanta pena da gente simples das
Filipinas. Lembro-me de uma pobre velhinha que costumava vender
ovos frescos que ela recolhia nos bairros. Para nós era bom ter ovos em
casa, e para ela também, porque comprávamos muitos. Pagávamos os
ovos, e basta! A Primeira Mestra, numa de suas visitas, viu isso e nos
disse: “Comprem sempre todos os ovos que ela tem! Por que obrigá-la
a andar tanto, essa pobrezinha, para ir vender o pouco que lhe resta? E
ao preço dos ovos, acrescentem aquilo que ela deve gastar com a passagem para ir e vir. Pobrezinha! Senão, como ela fará para ter o necessário,
se a mísera margem de lucro ela deve gastar para a viagem? Devemos
testemunhar o Evangelho, o amor ao próximo também com a justiça!”.

Coragem e criatividade apostólica
(de um testemunho de Ir. Assunta Bassi)5

Tive de tratar com frequência com Mestra Tecla sobre problemas
de apostolado, e posso garantir que jamais a encontrei em dúvida ou
preocupada com interesses humanos. Aquilo que ela me perguntava
era sempre: “Vai fazer o bem? E pe. Alberione o quer? Ele está de acordo?” Se eu podia responder afirmativamente, ela não tinha dúvida e
dizia: “Então, faça!... É preciso fazer o bem com a imprensa! É preciso
difundir livros que façam o bem. É preciso dar a conhecer Jesus Cristo”. Tais expressões eram habituais nela. Se ela pedisse explicações
em detalhes, era apenas para estar mais segura de que as iniciativas
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fariam de fato o bem. Essa certeza lhe dava coragem, e não hesitava
diante de dificuldades econômicas.
Eu ficava maravilhada pela clareza e prontidão diante de pedidos sempre novos e sempre arriscados que a nossa vocação na Igreja
exige. Ela, tão simples e pronta, tomava uma atitude decidida, forte
e corajosa, que me impressionava fortemente; era sempre sustentada
por dois pilares: a fé, que a estimulava a fazer o bem, e a fidelidade ao
carisma do Fundador.
É exatamente por essa sua atitude que nós, Filhas de São Paulo,
iniciamos não poucas obras: a colaboração no apostolado do rádio, o
empenho pela imprensa e a difusão de discos; a organização, a preparação e o desenvolvimento das missões catequéticas e bíblicas, em
larga escala. “É preciso fazer o bem... Contanto que se faça o bem...”
era a constante de suas expressões.
Lembro-me de que, quando o Fundador começou a falar com insistência às Filhas de São Paulo sobre a organização e a divulgação e
repetia incessantemente a necessidade de tomar contacto com as coletividades para uma divulgação mais ampla, em nível nacional, surgiu
o problema de pôr as irmãs a dirigirem, a fim de que pudessem chegar
a um maior número de coletividades num tempo menor.
Mestra Tecla buscou realizar com rapidez tal projeto. Ela mesma
foi a uma empresa de motocicletas, desejando que se fabricassem especialmente as “Motos Guzzi”, que dessem às Irmãs a possibilidade
de viajarem em duas, com a sua bagagem de livros. Era uma novidade, um risco, mas isso não a preocupava. Importante para ela era
“motorizar as viagens das irmãs, a fim de fazerem o bem”. E isso, sem
se preocupar com o que as pessoas diriam (na realidade, antes que a
moto, se pensou no “Fiat Giardinete”, carros que davam maior segurança e melhor desempenho para as irmãs).
Notei que a Primeira Mestra sofria muito com os elogios e agradecimentos que eram feitos às Filhas de São Paulo. Lembro-me de que
a um sacerdote, que lhe agradecia pelas atividades apostólicas que as
Irmãs haviam realizado, Irmã Tecla, numa atitude humilde, lhe disse:
“Eu lhe peço de coração, por favor, para não nos elogiar nem agradecer, porque estamos fazendo nada mais que o nosso dever”. Mas se
comprazia e se iluminava perante a aprovação que sacerdotes e bispos
demonstravam pela missão da Congregação.
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“Precisamos pôr fé, mas daquelas!...”
(de um testemunho de Irmã Rosária Visco)6

No mês de setembro de 1947, Mestra Tecla me chamou e me deu
o encargo de começar o apostolado do cinema, em colaboração com a
Sociedade São Paulo. O nosso trabalho consistia na escolha de filmes já
existentes, reduzi-los para 16 mm, para as salas paroquiais e públicas.
Era preciso, também, organizar as agências de distribuição das mesmas películas e, mais tarde, sempre em colaboração com a Sociedade
São Paulo, tentar produzir filmes religioso-educativos, catequéticos e
de formação. Com frequência, Mestra Tecla me dizia que devíamos
dar grande impulso a esse apostolado, porque o cinema, mais do que
o livro, pode fazer tanto o bem como o mal, e nós devemos usá-lo
para o bem. Ela nos encorajava e aconselhava na escolha das películas,
nos exortava com firmeza a escolher aqueles que fossem realmente
válidos no campo apostólico, que objetivassem o verdadeiro bem da
humanidade. Dizia com frequência: “Nós devemos usar todos esses
meios que levam a mensagem de Cristo de modo mais rápido, mais
eficaz, e que atinjam o maior número de pessoas”.
Quando pe. Alberione quis que se produzisse o filme Mater Dei,
Mestra Tecla se mostrou a mais ativa colaboradora e animadora. Não
somente se alegrou porque muitas Filhas de São Paulo tomassem parte na produção do filme e na organização das tomadas, da impressão e
da distribuição; mas ela se dispôs até mesmo a trabalhar pessoalmente, aceitando um papel de atriz, interpretando a profetiza Ana. Alegrava-se de pensar que Nossa Senhora, através desse filme, poderia
ser mais amada; convicta também de que através do mesmo se podia
pregar a milhares, a centenas de milhares de pessoas.
O seu zelo no campo do apostolado cinematográfico a levou também a promover a produção de uma série de curta-metragens catequéticos; produziram-se cinquenta, e foram dublados em várias línguas.
A empresa não era nada fácil; mas ela não desanimou jamais e sempre
encorajava. Sabia que essa era uma obra querida por pe. Alberione, e
dizia com frequência: “Se o Primeiro Mestre a quer, é sinal de que essa
é a vontade de Deus...”
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Ela agia neste campo com a decisão e a firmeza de quem é consciente de estar na vontade de Deus e no âmbito do carisma apostólico
da Congregação. Houve muitas dificuldades financeiras, mas ela jamais se deixou abater ou desencorajar por isso. Pelo contrário, colocava toda a confiança em Deus exortava-nos também a ter essa mesma
confiança, “porque - costumava ela dizer – Deus sabe que os meios do
nosso apostolado são caros; mas se nós procurarmos usá-los apostolicamente, e se também vivermos o espírito de pobreza, certamente Ele,
o Senhor, não deixará faltar a sua providência”.
Não deixava de interessar-se pessoalmente pela busca de algum
filme ou maquinário que servisse para o apostolado cinematográfico,
e estudava todas as possibilidades de iniciar essa forma de apostolado
no exterior.
Quando pe. Alberione quis que as irmãs começassem o trabalho
de redação, que preparassem os textos de catecismo, dessem vida à revista feminina Cosi, Mestra Tecla não duvidou, não hesitou e jamais se
deixou levar pelo desânimo. Quantas vezes nós estávamos desencorajadas, e ela nos chamava a atenção, com firmeza e decisão, a termos
fé em Deus e na graça da vocação! Se as coisas eram completamente
novas e humanamente superiores às nossas forças e preparação, ela
sempre dizia: “Precisamos ter fé, mas... daquelas! E devemos rezar,
porque a oração é a nossa força e a fraqueza de Deus”. Vivia e queria
que vivêssemos o Segredo de êxito: Somos fracas, ignorantes, incapazes e deficientes em tudo... Confiamos somente em vós, que dissestes:
tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vo-lo darei... De nossa
parte nos comprometemos e nos obrigamos a procurar em tudo, só e
sempre, a vossa glória. Dai-nos o bom espírito, a graça, a ciência e os
meios de fazer o bem...”.
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O magistério de suas viagens

As viagens, iniciadas desde 1936 e que ocorreram até 1963, imprimiram sempre no seu coração o sentido da salvação, vivida até o sofrimento. Isso aconteceu, sobretudo durante suas viagens ao Oriente.
É-me caro desta vez chamar a atenção de todas sobre um pensamento que me fez tanta impressão nesta viagem: quantas almas
existem no mundo que não conhecem nem amam a Deus! É preciso justamente sair um pouco do nosso ninho para persuadirnos desta triste realidade”(...) Nós, chamadas a um apostolado
tão vasto que abraça o mundo, devemos sentir a necessidade e
ajudar todos esses irmãos, também eles filhos de Deus; devemos
fazer-lhes o bem, contribuir para a salvação deles: com a oração e
com o apostolado.
Devemos sentir no coração as necessidades da humanidade, da
imensa Ásia, da grande África, das Américas, da promissora Oceania, da conturbada Europa... Quereria que todas as Filhas de São
Paulo sentissem esse amor pelas almas!
Quando se leem as estatísticas: tantos milhões de homens... é fácil
dizer. Mas vê-los, ou até mesmo passar pelas suas terras como temos
feito nós, ver aquela cidade como um formigueiro de gente, que impressão (...) É coisa que aperta de verdade o coração” (VPC 124).
Esse aperto de coração se transforma em responsabilidade e em
tomada de consciência de que “o mundo inteiro é nosso campo
de apostolado. Devemos amar todos os homens, para fazer-lhes o
bem” (VPC 153).
Mestra Tecla exprime solidariedade com as situações humanas
de dor: participa das grandes dores da segunda guerra mundial, dos
sofrimentos dos familiares das irmãs, das pessoas atingidas por calamidades naturais. Síntese dessa sensibilidade é a exortação constante:
“Peçamos ao Senhor um coração grande, que sinta as necessidades de
todo o mundo” (VPC 126).
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Os povos no coração
Ao voltar de suas viagens, gostava de falar dos vários países: costumes, hábitos, clima, belezas naturais. Mas falava, com sofrimento,
das infinitas misérias morais. Dizia: “Se aquelas multidões pudessem
conhecer a Deus!”. E concluía com força e convicção: “No entanto,
devemos fazê-los conhecer!”.
Consciente de que as Filhas de São Paulo nativas pudessem conhecer
melhor as modalidades para chegar às pessoas, recomendava trabalhar
pelas vocações. “Sejamos sempre generosas - exortava – assim Deus nos
mandará vocações, porque há tanto bem a ser feito no mundo!”
E certa vez, dando um suspiro profundo, exclamou: “Oh! Se fosse
possível imprimir irmãs como se imprimem livros!”.
A sua presença, a palavra iluminada, sobretudo a sua alma profundamente missionária, tinham o poder de infundir alegria e coragem perante o sacrifício em vista do prêmio futuro.
Por vezes ela dizia, dando à sua voz um halo quase de poesia:
“Como o navegante, quando chega ao porto, não se lembra mais dos
dias passados, longos, cansativos e perigosos, assim acontecerá conosco quando chegarmos ao porto da eternidade. Não nos lembraremos
mais dos anos transcorridos, senão enquanto lhes sentirmos as consequências. Portanto, não olhemos para os sacrifícios, mas trabalhemos
sempre em vista do Paraíso”.
Demonstrou vivo interesse pelo semanal feminino Cosi, porque sentia-se preocupada com a imprensa pornográfica que começava a se alastrar: através da revista, entendia dar uma colaboração para a melhora
da sociedade, a partir da célula fundamental, a família: “Vós deveis dar
essa contribuição à sociedade, partindo da célula fundamental, a família.
Vós deveis fazer esse jornal lindo, lindo! É preciso que atraia as moças
de modo tal, que a prefiram aos jornais vazios, e se preparem bem para
o matrimônio, se formem ótimas mães de família, que saibam formar
verdadeiros cristãos. É preciso, nesta sociedade, cristãos autênticos”.
Ela ajudava de todos os modos possíveis a pequena equipe na redação de Cosi, procurando sempre uma variedade de promoções para
as leitoras, organizando concursos de vários gêneros, premiando as
propagandistas e as mais fiéis.
Toda quinta-feira, quando lhe levavam o primeiro exemplar do
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semanal, apenas impresso, ela sentia-se feliz. No Natal de 1958, escrevia às irmãs da redação: “Que bela capa puseram na Così... Façam-na
sempre mais bonita, mais agradável, porque fará tanto bem”.
Outro tanto de amor e de encorajamento ela dava ao mensal catequético Via, Veritá et Vita”. Ela se interessava e exprimia o desejo de
que se esforçassem por aumentar a tiragem a cada edição.
Ela sabia viver o momento presente com o olhar sempre voltado
para o futuro. “Os meios para o apostolado – disse ela numa conferência – sejam os mais modernos.”
Nas iniciativas de apostolado, sua palavra era decididamente
orientadora e resolutiva. Nas dificuldades de caráter econômico para
a realização de qualquer iniciativa, perante a perplexidade de outras
irmãs, a Primeira Mestra intervinha, dizendo: “Se isso fizer o bem,
que se faça. Quanto ao resto, não nos preocupemos. Tenhamos fé, e a
Providência nos ajudará. Busquemos antes de tudo o bem das almas
no apostolado, não o próprio interesse”.
Intuía a grande importância do cinema colocado a serviço do bem.
Dizia: “Trata-se de milhões e milhões de pessoas que toda semana
passam duas, três ou quatro horas nas salas de cinema. E aprendem o
bem ou o mal, a verdade ou o erro. Se o cinema for mau, ensina o erro.
Pensem quantas almas se arruínam!”.
Irmã Assunta Bassi recorda: Quereria descrever a luz dos seus
olhos e a atenção e tensão, toda feminina e materna, com que ela seguia, silenciosamente, a produção do filme Abuna Messias (Alba, 19371938). Foram notórios a todas o encorajamento e a colaboração que ela
deu à produção dos 50 curtas-metragens catequéticos (Roma, 1953).
As propostas ousadas e arriscadas eram de pe. Alberione, mas
para ela constituíam a expressão da vontade de Deus.
Falando do rádio, ela disse sorrindo: “Com o rádio se realiza aquilo que Deus disse na Sagrada Escritura pela boca do profeta: “A minha
palavra será ouvida em todo o universo”. E assim, ela agiu com a decisão que lhe era habitual, para que através do rádio, a verdade pudesse
ter a mais ampla esfera possível .
Era sustentada por uma ideia-força, estava literalmente “presa”
pela beleza, pela necessidade e atualidade do apostolado. Dizia: “O
apostolado que Deus confiou à nossa pequena Congregação é tão belo
quanto vasto”, é um “empenho sagrado” (VPC 140).
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“Confiar em Deus”
(de um testemunho de ir. Ignazia Balla)7

Nos grandes acontecimentos, como nos pequenos, no acolher e no
promover novas iniciativas, Mestra Tecla era sempre sustentada por
uma grande fé, que descia até o concreto e transparecia na sua atitude
e nas suas palavras. “Não somos nós que fazemos – dizia ela – é o
Senhor: confiemos nele.”
Praticava aquilo que ensinava. Confiava em Deus quando abria
casas em circunstâncias difíceis, quando lançava irmãs em iniciativas
apostólicas ousadas, em atividades que dificilmente, na Itália daquele
tempo, eram confiadas às mulheres; quando as encaminhava ao estudo de teologia dogmática e moral ou à direção do automóvel; à direção de uma revista ou ao trabalho tipográfico; a trabalhar numa linotipo ou numa máquina impressora; a acionar um projetor de cinema
ou à crítica de um filme.
Possuía o sentido de responsabilidade de uma mãe que observa
muito de perto aquilo que diz respeito ao bem de suas filhas, e tinha a
audácia e o zelo de um apóstolo que olha ao longe, sustentado pela fé
e pela força de um grande ideal.
“Como é belo o nosso apostolado! – dizia certa vez – Eu pensava
exatamente, hoje: que nós devemos usar sempre os meios mais modernos para fazer apostolado. É o que dizem as Constituições. Portanto, devemos sempre estar atualizadas em nossas atividades, progredir
sempre com os tempos.” Mas logo acrescentava: “Mas não devemos
jamais perder o nosso espírito de fé, de piedade, a convicção de que
não servimos para nada, e que é sempre o Senhor quem faz”.
Toda a sua vida é delineada sobre um traçado evangélico, simplíssimo, elementaríssimo, mas executado até o fundo, heroicamente. Ela
consumiu-se na caridade sincera para com Deus e o próximo, caridade que foi como que o fruto da sua fé e esperança, amadurecida no sofrimento, na fadiga, na paciência heroica, a fim de chegar à santidade
para a glória de Deus, para cooperar na salvação dos irmãos, no lance
apostólico.

7

Sr. Ignazia Balla: 1909-2003
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“Façam depressa...”
Com o impulso de “fazer o bem”, Mestra Tecla convida as Filhas
de São Paulo a ter uma grande coragem. Se uma iniciativa faz o bem,
não deve haver obstáculos na sua realização, porque vale o espírito do
“Pacto”: “por mim nada posso, mas com Deus posso tudo”. A dimensão da confiança em Deus torna-se, também, o segredo do impulso
apostólico mais corajoso.
Narrava irmã Stefanina Cillario:
Na última visita que fez a Curitiba, em 1959, a Primeira Mestra estava seriamente interessada pelo trabalho que se fazia numa pequena
estação da rádio da Arquidiocese. Considerava os esforços, os desejos,
as possibilidades, as dificuldades. Ficou pensativa, quando soube que
muitas outras emissoras teriam de boa vontade levado ao ar as lições
catequéticas e as nossas conferências gravadas em cassetes, mas dificuldades de caráter técnico e prático tornavam impossível essa realização.
Saindo do estúdio da rádio, de repente a Primeira Mestra, como concluindo um diálogo íntimo, disse: “Oh!, Ouça, se não é possível transmitir
as conferências e as lições de catequese em fitas gravadas, façam discos.
Os discos podem ser ouvidos em todo lugar, não é verdade?”.
Fiquei desconcertada. As dificuldades pareciam-me ainda maiores.
Éramos poucas, nos sentíamos incapazes, e não estávamos numa metrópole... Comecei a fazer objeções. Mas ela, decididamente: “Não,
não! Façam, façam. Deve-se fazer o bem! A Palavra de Deus deve ser
pregada”.
Timidamente, respondi: “Vamos informar-nos e depois faremos aquilo que nos for possível”. “Façam logo”! respondeu ela. E prosseguiu:
“Mesmo que de início os discos não fiquem tão perfeitos, não importa. Basta que se faça o bem. Depois, aos poucos, serão aperfeiçoados”.
No dia seguinte, indo de carro para o aeroporto, eu lhe indiquei um
edifício em construção, para pedir-lhe licença de abrir naquele lugar
uma nova livraria. Recebi a aprovação. Mas seu pensamento dominante
naquele momento era o apostolado do rádio. Tanto assim que, quase que
interrompendo a conversa, ela disse: “Façam logo os discos catequéticos,
eu recomendo. Estou certa de que os fareis bem e que eles farão o bem.
E não fiquem consultando tanta gente. Não façam barulho! Façam logo
e confiem em Deus. Ele as abençoará. Eu rezarei para isso”.
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“Que tudo caminhe...”
Em agosto de 1960, ela solicitava Irmã Stefanina Cillario a começar, no Brasil, a produção de discos.
Caríssima M. Stefanina,
Estou muito contente pelos discos catequéticos, o Primeiro Mestre
também.
Chamei Mestra Dolores exatamente para dizer-lhe que nos confiaram a
catequese na América Latina. Vejam aquilo que se pode fazer e, no entanto, continuem como já se trabalha. M. Dolores levará o programa...
Prossigam in nomine Domini, trabalhem pela glória de Deus e o bem
das almas, tudo pelo Paraíso.

Um ano depois, escrevia:
Caríssima irmã Stefanina,
Vocês já fizeram bastante com os discos. Certamente, as dificuldades
não faltam, especialmente quando uma coisa pode fazer o bem. Não
desanimem, mas que tudo caminhe, como escreve o Primeiro Mestre
no calendário Paulino.
Certamente, façam bem as coisas. Jesus merece algo mais do que o
pouco que podemos fazer! Não importa que se vá devagar, o importante é que se faça bem feito. Estou contente porque estão preparando
os programas para a Rádio. Rezemos e confiemos em Deus; procurase somente sua glória e o bem das almas, e deve-se ter muita fé.
Imagino o quanto custa não somente começar, mas continuar. Mas
é uma grande e bela coisa. Quando tiverem realizado alguma coisa,
escrevam também ao Primeiro Mestre, que isso lhe dará prazer. É o
nosso querido Pai, que diz... estou ficando velho... Mas sempre mais
santo. Ele sente tanto prazer quando lhe dão o consolo do apostolado.
...encaminhem bem o apostolado. Se nós formos para trás... Deus está
muito à frente e muito acima... Coragem!... afeiçoadíssima, M. Tecla

A sua última viagem ao Oriente, em 1962, foi para ela ocasião de
alegria, mas também de sofrimento: alegria porque constatava o desenvolvimento da Congregação; e sofrimento porque compreendia as
necessidades da Igreja e a impossibilidade de chegar a todos e com
rapidez.
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Em Taipei ela anota: “Que pena ver toda essa gente sacrificada a
trabalhar na água... Quase a totalidade é pagã ou budista. Senhor, piedade dessa pobre gente, que não te conhece, não te ama”8. Poucos dias
depois, em Nagoya (Japão), continua a mesma oração: “Quantas almas
ainda não te conhecem, ó meu Deus! Que sofrimento! Manda muitas
vocações do lugar, para fazerem que todos te conheçam e te amem”.
Esse sofrimento pelas almas que não amam a Deus nem o conhecem foi o impulso que a levou a infundir um grande espírito apostólico nas Filhas de São Paulo, como o revelam suas circulares.
Eis uma das suas últimas decisões, que revelam o seu espírito missionário: no mês de outubro de 1963, tratava-se de abrir uma casa na
Bolívia. Mas se questionava como se poderia desenvolver o apostolado das edições numa nação em que a maioria das pessoas era analfabeta. E permanecia-se na incerteza. A Primeira Mestra eliminou toda
dúvida e colocou-se em posição firme: “Se a maioria das pessoas não
sabe ler, faça-se o bem mediante imagens e discos. Mas é também necessário abrir um centro de apostolado. Também ali é preciso dar a
conhecer o Senhor. Também na Bolívia é preciso, de algum modo, divulgar o Evangelho!”.
Irmã Assunta Bassi lembra que nos últimos vinte dias de vida de
Mestra Tecla, telefonaram-lhe de Albano: a Primeira Mestra sofria
porque ninguém lhe tinha dado notícias de uma missão bíblica que
apenas tinha terminado. Já não falava mais, mas entendia e conseguia
exprimir-se. Irmã Assunta foi de imediato a Albano: Mestra Tecla,
sentada numa poltrona, se colocou ereta e atenta em direção a ela,
exprimindo com o olhar os seus sentimentos. Conseguiu dizer, com
esforço: “Deo gratias!”.

Como Paulo...
Largueza de visão, essencialidade e dedicação total, adaptação
a todas as situações, união com Cristo e caridade de família são as
grandes inspirações que Tecla Merlo aprende de Paulo, considerado
sempre como “pai”.

8

T 6 (1962) 39
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“Seja empenho de todas assemelharem-se ao nosso pai São Paulo,
especialmente no amor a Deus, no zelo pelas almas e na caridade de
família” (VPC, 192).
“São Paulo dizia: Ai de mim, se eu não evangelizar; e nós também dizemos: ai de mim se, tendo entrado nesta Congregação, eu não colocar todas as minhas forças ao serviço de Deus! A maior desgraça que
possa cair sobre uma religiosa é, certamente, a de não se empenhar
pessoalmente no serviço de Deus, empregando as próprias energias
só pela metade, perdendo-se em ninharias” (VPC 104.

A Primeira Mestra traduzia esse empenho de sair de si mesma,
com aqueles verbos que lhe eram familiares: ajudar, fazer o bem com a
oração, com o apostolado, com o sacrifício de nós mesmas.
– Ajudar. Pensemos nas almas que se perdem e não há ninguém que
as ajude” (VPC). A ajuda a oferecer se expressa, em primeiro lugar, no
testemunho, mas também na formação de um “grande coração”, que
sabe “abranger todos os homens” nas diferentes situações culturais.
Entretanto, a ajuda se exprime na oração e no sacrifício. Mestra Tecla
insiste continuamente nesta dimensão: “Façamos por eles qualquer
sacrifício e empenhemo-nos com generosidade em fazer bem aquilo
que a obediência quer de nós”.
– Fazer o bem. Requer-se a vontade explícita de querer fazer o bem,
um bem que requer discernimento para distinguir entre mensagem e
mensagem, meio e meio de comunicação. “Às almas devemos dar não
aquilo que produz maior lucro, mas aquilo que faz maior bem, seja
com a imprensa, o cinema, o rádio, ou qualquer outro meio que for
usado” (VPC 140). Um bem que exige desenvolvimento das atividades paulinas na criatividade, na laboriosidade, no progresso, e requer,
sobretudo uma grande coragem.
Eis alguns trechos de circulares, conferências e cartas, que nos revelam Mestra Tecla como grande animadora apostólica, verdadeira
Filha do apóstolo Paulo.

“Todas as energias neste santo apostolado”
... São Paulo dizia: “Eu sou apóstolo dos gentios”, lembrando o seu
dever de pregar a todos. Assim nós também, tendo em conta o valor
do apostolado a que nos dedicamos, pensemos no nosso dever de
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consagrar e gastar todas as nossas energias neste santo apostolado...
Se desconfiarmos de nós e colocarmos nossa confiança em Deus, nós
progrediremos... Não coloquemos impedimentos, acreditando que
nós possamos fazer muito e que somos nós que fazemos... (PC 93).
O apostolado é a participação no apostolado de Jesus. Que toda Filha
de São Paulo se esforce por irradiar sempre mais e sempre melhor a
luz e a graça do Mestre Divino: dar Jesus às almas, como Maria e com
Maria (VPC 246).
Quanta pena ver pelas ruas tanta gente que vai e vem, mas quantos
pensarão em suas almas? Quantas dessas pessoas pensam que devem morrer e apresentar-se ao tribunal de Deus? Recordemos isso a
essas almas! Nós, Filhas de São Paulo, devemos ter um coração grande, lembrar todos os homens, recomendá-los a Deus, para que todos
sejam salvos (CSAS 76,8).
Vejam... com o rádio... poder-se-ia fazer tanto bem... Como é grande e quanto é vasto o nosso apostolado! É preciso que empreguemos
toda a mente, o coração e a vontade para fazer sempre melhor. Não
tenhamos em vista coisas tão altas que satisfaçam somente a nós, mas
coisas que façam o bem às almas. Também o Mestre Divino pregava
coisas simples que todos pudessem entender... (CSAS 91,4-5).
Temos de verdade o desejo, a ânsia de fazer o bem às almas? Não um
desejo vago que se resolva em expressões piedosas; mas um desejo realizável, generoso, constante. Nós somos consagradas ao apostolado,
assumimos o empenho sagrado de trabalhar com os meios modernos:
imprensa, cinema, rádio para a glória de Deus e pela paz dos homens.
Somos fiéis?... Esfriamos um pouco a estima pelo nosso apostolado?
Consideramo-lo muito pelo lado material, lucrativo, quase como se
fosse uma busca de dinheiro...? É um erro, um erro grave! Por isso é
que sobrevêm desânimos, desilusões, insatisfações. Antes de tudo e
acima de tudo, as almas. “O resto – como disse Jesus no Evangelho
– o resto vos será dado por acréscimo”. É palavra de Deus: não vos
faltará nada, jamais: creiamos! (VPC 140).
Por vezes nos contentamos em saber e dizer que os nossos meios de
apostolado são os mais céleres e eficazes, e depois deixamos passar...
a ocasião de usá-los com eficácia para a salvação das almas (VPC 145).
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Mulher de comunhão e de colaboração

Irmã Tecla começou o apostolado paulino do nada. Viu crescer a
eficácia e a potência dos meios de comunicação. Rejubilou-se imensamente pela expansão do bem. Fez atos heroicos para adotar meios
caríssimos, a fim de que o Evangelho chegasse aos que estão longe,
aos pobres. Mas ela mesma permaneceu “pequena”, abandonada nas
mãos de Deus “Devo ser tão humilde, que atraia Deus a mim. Ter tal
confiança que me eleve até Deus” (T 1947).
Seu seguimento se caracteriza por esta pequenez: “Queremos ser
verdadeiras discípulas de Jesus? Imitemo-lo (...) Lembremos bem que
as palavras humildes e doces, como resposta às grosserias e às recusas, são sempre sementes que germinarão e produzirão tanto bem”
(VPC 25).
Também por isso, ela foi capaz de comunhão e colaboração. Foi uma
atitude que ajudou no desenvolvimento do projeto fundacional e contribuiu para criar aqueles laços profundos que estão na base da Família Paulina. Sua vida e seus ensinamentos contêm o segredo para viver aquele sinal dos tempos tão importante: a colaboração na Família
Paulina e na Igreja.
Ao lado de pe. Aberione nas grandes viagens apostólicas, de carro
ou de avião, pode ouvir suas confidências, suas alegrias e suas amarguras. Muitas expressões que ela escreveu ou disse estão permeadas
dessa comunhão. Escrevia de Roma, a 16 de outubro de 1939, à mestra
Paulina Pivetta: “A estas alturas já estás sabendo que eu tive de partir com urgência. Chamaram-me para ver se posso ajudar o Primeiro
Mestre, que se encontra em grandíssima necessidade. Mas, como sabes, agora há tantas necessidades materiais prementes. Tenho tanta
pena de não saber o que fazer para ajudá-lo...”.
Mestra Tecla foi capaz de uma mediação contínua, como lembrou
pe. Renato Perino, ssp, por ocasião do Congresso Vi porto nel cuore:
“Creio que a grande missão e a grande lição de Mestra Tecla tenha
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sido essa mediação contínua, conduzida com espírito de fidelidade ao
pe. Alberione e numa obediência por vezes heroica; mas sempre uma
obediência exercitada de pé...”.
E no mesmo Congresso, pe. Silvano Gratilli, ssp, afirmava: “Ela
(M. Tecla) cumpriu uma obra preciosa de mediação entre inspiração,
intuição e diretivas do Fundador e as Filhas de São Paulo. Recebeu,
assimilou e transmitiu; portanto, aceitou e fez aceitar, elaborou e fez
elaborar, executou e fez executar. O resultado é o apostolado dos paulinos no mundo. Não é retórica, mas expressão de sinceridade, se afirmarmos que a Primeira Mestra Tecla Merlo foi mãe de toda a Família
Paulina”.
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Recordando Mestra Tecla,
partilhemos entre nós...

1

Como vivo eu o “sentir as almas” sempre inculcado pelo Fundador e pela
Mestra Tecla? Que significado tem para mim hoje?

2

E o “eu me gasto e me consumo” de Paulo abraça de fato a minha vida?

Rezemos com Mestra Tecla
Ó meu Divino Mestre, serve-te deste miserável instrumento
para fazer um pouco de bem a estas almas; quero ser dócil.
Pensa tu, ama tu, fala tu... não eu, mas tu.
Sempre maior fé, também quando é escuro,
que eu não pretenda ver, ouvir...
mas crer: Senhor, aumenta a minha fé.
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