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O caminho espiritual
de Mestra Tecla
Ir. Anna Maria Parenzan

Premissa
As propostas do Capítulo convidam-nos a aprofundar os escritos
e ensinamentos de Paulo, Alberione e Tecla na ótica da fé, para que sejam alimento da mística apostólica que também para nós, hoje, é fonte
de fecundo impulso missionário.
Padre Alberione sintetiza em nove verbos a essência da mística
apostólica:
O Cristo vive, pensa, age, ama, quer, reza, sofre, morre, ressuscita em nós.
Podemos dizer que toda a vida de Mestra Tecla esteve direcionada
para realizar esta profunda unidade, na contínua busca de «chegar à
plena transformação em Cristo».
E’ forte a sua aspiração em: «Viver a intimidade com o Mestre Divino: mente, vontade, coração e obras, sentidos, mãos, pés, olhos, ouvidos tudo por ele e com ele. Chegar ao “não sou mais eu que vivo, é
Jesus que vive em mim”». Uma intimidade que se transforma em uma
intensa atividade; uma intimidade que a leva a perceber os mesmos
sentimentos de Jesus pela salvação de cada pessoa, no desejo de que o
Evangelho chegue a todos com os meios mais céleres e eficazes.
Olhemos o caminho espiritual de Mestra Tecla, seguindo suas
anotações pessoais e as orientações que, pouco a pouco, lhe eram dadas pelo diretor espiritual, padre Tiago Alberione. Será uma belíssima
oportunidade para penetrar no coração de Mestra Tecla e perceber a
pedagogia do Mestre Divino, e também a do Fundador, que a fizeram
percorrer um verdadeiro itinerário formativo em vista dos compromissos que lhe eram confiados como mãe, superiora, nossa caríssima
“Primeira Mestra”.
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Uma voz com autoridade
A pessoa mais autorizada em descrever o caminho de Mestra Tecla é, certamente, Pe. Tiago Alberione, que a acompanhou de perto e
falou amplamente dela, já em vida, e muito mais depois de sua morte.
Relembremos algumas expressões do Fundador que oferecem uma
síntese do caminho de Mestra Tecla em direção a Deus.
15 de setembro de 1960
A Primeira Mestra vos dá um exemplo em que todas, sem exceção, podeis
espelhar-vos. Ela sempre vos deu, desde os inícios da Congregação. Seu comportamento sempre foi simples, humilde, recolhido...
A Primeira Mestra deveis tudo e devo-lhe muito eu também, porque ela me
iluminou e orientou em coisas e circunstâncias tristes e alegres e foi de conforto nas dificuldades que apareceram no caminho. Gostaria que todas vós
fôsseis como a Primeira Mestra. Nada sem ela, e com ela, tudo.

«Jamais resistir ao Espírito…»
Padre Alberione afirma que M. Tecla chegara a eliminar toda resistência à graça:
Oh, a sua vida! Toda nas mãos de Deus, na vontade de Deus. Desde o início
foi fiel à direção espiritual, de quando entrou até o momento em que o Senhor
a chamou para o eterno repouso, à glória. Soibam que no último período de
sua doença não tinha outra expressão senão esta: «A vontade do Senhor,
aquilo que agrada ao Senhor; seja feita a vontade do Senhor». Sempre docilíssima.
O Senhor colocou em seus ombros, não obstante sua saúde frágil, uma grande
responsabilidade, uma grande missão…. Estava sempre pronta em responder
a tudo aquilo que o Senhor dispunha; não apenas na obediência em geral, mas
a tudo aquilo que percebia ser o querer do Senhor. Sempre pronta em tudo...
Ela devia, de uma parte, ser dócil a quanto o Senhor lhe pedia pessoalmente,
e de outra parte, a tudo aquilo que acontecia no dia a dia e que devia realizar
para consolidar e fazer crescer o Instituto. Como era dócil, então! Sempre
iluminada por Deus e sempre pronta em cumprir aquilo que o Senhor manifestava.
O Senhor fez dela aquilo que queria, porque jamais houve resistências ao
querer de Deus (12 de fevereiro de 1964).
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Mestra Tecla era convicta de que Pe. Alberione era instrumento
de Deus; diante de suas orientações, ela não duvidava: “Tenho muita
confiança no Senhor, mas também no senhor Teólogo, porque sei que
ele é enviado por Deus e, por onde ele caminha, também eu posso
estar tranquila de não estar errada”1.
A Primeira Mestra nos deixou uma rica herança contida nas circulares, conferências, anotações espirituais, cartas nas quais nos revelam
alguma coisa de sua vida íntima. Em tudo isto emerge um caminho
alicerçado nos seus grandes amores: Jesus Mestre eucaristia, o Evangelho, a Igreja, as almas….

Os caderninhos ou notas espirituais
Os Caderninhos são anotações de Mestra Tecla ao longo de sua vida
(1926 a 1963). Alguns contêm notas espirituais, outros, apontamentos das meditações, algumas vezes, dos retiros, exercícios espirituais...
propósitos gerais e particulares; prestação de contas mensais, pontos
para o exame de consciência, ação de graças, conselhos do Primeiro
Mestre.
São manuscritos pessoais onde ela anotava, entre outras coisas,
as orientações quase semanais que recebia do “pai espiritual”. Essas
orientações eram reescritas com particular atenção, e M. Tecla tinha
o cuidado de colocar, vez por vez, a data e as iniciais do orientador:
“P.M.” (Primeiro Mestre).

Quando não era possível um encontro pessoal, Mestra Tecla
transcrevia o seu propósito e o enviava ao pe. Alberione, que o devolvia com sua aprovação e orientações. Mestra Tecla destacava as
palavras que considerava mais preciosas e as colocava no caderninho, ao lado do propósito.

É possível perceber, nos caderninhos, seu grande empenho em
uma vida espiritual metódica, com influência jesuítica: dia por dia
anota o progresso, semana por semana, o número de vitórias e faltas,
a diferença e a relação com a semana anterior. Sempre as vitórias superam as faltas. Mestra Tecla tem, sobretudo, um grande apreço pelo
1

As nossas origens, p. 10.

5

exame de consciência e a confissão (do número anotado das confissões
constata-se que se confessava mais de uma vez por semana, especialmente nos anos 50).
Muitas vezes, junto às anotações da pregação, ela colocava suas
reflexões pessoais. Considerando que são anotações, requerem uma
leitura atenta que permita perceber, também, aquilo que Mestra Tecla não escreve ou escreve de modo sintético. São anotações rápidas,
algumas expressões não são de fácil compreensão, por isso é importantíssimo conhecer o contexto, sua vida pessoal e da Congregação, o
clima espiritual em que Mestra Tecla vivia.

Recolhendo essas amostras, a vida espiritual de Mestra Tecla se
compõe como num mosaico. Evidencia-se seu caráter enérgico e
volitivo, o desejo de corresponder a todo custo à vontade de Deus,
superando, também, as dificuldades inerentes a um cargo que ela
considerava acima de suas forças.
Nos caderninhos, mas também nas cartas, sobressai um Pe. Alberione que, no máximo respeito à ação divina, acompanha Mestra Tecla na resposta ao impulso do Espírito, orientando-a sempre
mais para a “Divina União” (LMT 58) e colocando-a na estrada
que definirá a sua fisionomia espiritual: «De nossa parte procurar a
humildade e esperar, como crianças, no Senhor» (T 2).
Com este grande desejo de santidade apoiado na humildade e
na familiaridade, Mestra Tecla percorre o seu caminho, superando
gradualmente qualquer confiança em si para «lançar-se totalmente
na misericórdia de Deus», segundo as indicações de Pe. Alberione.
Os meios de crescimento são o exame de consciência, a caridade
silenciosa e operosa (LMT 30).

Mestra Tecla sente fortemente a própria debilidade e pequenez,
mas confia plenamente. Desde o início atestava: «Eu jamais tive medo,
não obstante todas as cruzes que tínhamos de enfrentar em casa».
Como consequência, tem confiança plena no “instrumento” a quem
ela confia sua vida, o Fundador: «Ele foi mandado por Deus, e para
onde ele for, também eu posso estar segura de não errar».
Certamente estavam gravadas em seu coração as palavras sempre
repetidas no Curso de exercícios orientados por Pe. Alberione nos anos
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1927-28 às irmãs “adultas” da Casa, sintezadas no Donec Formetur:
«Vejamos, agora, o caminho a seguir para atingir a santidade. Devemos ter um modelo para imitar e este modelo é Jesus, Caminho, Verdade e Vida. O Divino Mestre nos ensinará e traçará o caminho, ou
melhor, Ele mesmo é nosso caminho…».

Deus, o alicerce de tudo
Dizia às Filhas em uma de suas primeiras meditações:
“Eis: todas as nossas misérias e nossos defeitos coloquemo-los no alicerce e
depois construiremos só sobre Deus, contaremos só com Ele. Àqueles que
virão depois de nós, basta que continuem alicerçados em Deus, mas nós devemos contar só com ele. Jesus é a pedra viva” (retiro, maio de 1928).

Contar só com Deus e com mais ninguém... Nos alicerces de nossa
Congregação há, na verdade, a humildade e a pequenez de Mestra Tecla e de nossas primeiras irmãs. Por isso, os fundamentos são sólidos,
porque são alicerçados não na potência ou na capacidade humana,
mas só em Deus.
Já nas anotações de M. Tecla, de 1927-1928, se destaca um anseio
rumo à santidade, continuamente repetido: «Neste ano, com a graça
de Deus, quero tornar-me santa, logo santa e grande santa».
A Primeira Mestra tinha clara consciência do seu nada. Em suas
anotações, encontra-se repetidamente o seguinte: «Eu nada, Deus
tudo». «Chegar a entender a fundo o meu nada; sou capaz apenas
de fazer o mal»2. Essa percepção do nada deriva de sua pouca saúde,
da preparação inadequada, mas brota, sobretudo, de um profundo
sentido de Deus: o seu nada se apoia sobre a consciência de que «Deus
é tudo». Portanto, «tudo o que é bom vem de Deus, tudo é dele, confiança plena, completa, total»3.
Ela se torna cada vez mais humilde: «Por mim nada posso, com
Deus posso tudo». E o «poder tudo com Deus» se estende a todos os aspectos da vida: iniciativas apostólicas, vida comunitária, conhecimentos, pobreza, sofrimentos, investimentos econômicos, viagens etc. Por
2
3

T 5, 1955.
Ibid.
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isso, não lhe causaram medo os obstáculos, a debilidade, o cansaço. Ela
é conduzida pela força de Deus. Escreve nos apontamentos de 1927:
Neste ano, que vossa bondade, ó meu Deus, permitiu que eu começasse, quero
passá-lo bem, se for do vosso agrado que o viva. Se, ao invés, quereis chamarme para vós, seja feita somente a vossa Santíssima vontade. Coloco este ano
sob a proteção do Divino Mestre e da Rainha dos Apóstolos. Prometo não
perder sequer um minuto de tempo. Coloco desde agora, nas minhas orações
e sofrimentos, todas as intenções existentes em Jesus, na Hóstia santa, e pretendo renovar essa oferta a cada batida do meu coração. À noite, portanto, e
quando durmo, quero que o meu respiro seja uma contínua comunhão com
o meu Deus. A cada respiro pretendo dizer: Jesus está conosco e nós estamos
com Jesus…4.

Na plena docilidade
Ela acompanha o Fundador não apenas como executora, mas com
a “docilidade do coração”, sabendo que através dele Deus lhe indica a
estrada da interioridade e da ação. Assim lhe escreve em 1950: «Tenho
plena confiança em suas palavras». E em outra carta do mesmo ano:
Seja como o pai que corrige a sua filha. O Senhor o sabe, estou em suas mãos.
Disponha como um lenço. Tenho sempre tanto medo de não agir bem e de
conduzir as Filhas de São Paulo... por um outro caminho... (LMT 87).

Mestra Tecla acolhia especialmente o convite do seu pai e diretor
espiritual, para viver em união profunda com o Mestre. Releiamos um
escrito de M. Tecla que acompanha o folheto do trabalho espiritual:
Rev. Padre, não sei dizer muitas coisas, mas procuro trabalhar para ser sempre mais de Deus. Defeitos, tenho-os muitos! O senhor me conhece, espero.
Tenho plena confiança em suas palavras. Se perceber ou souber de alguma
coisa que não vai bem, diga-me, pelo amor de Deus. Quero tornar-me santa,
não obstante as minhas maldades. Envio junto um folheto sobre o trabalho
que desejo fazer neste ano espiritual. Veja se está bem e o abençoe. Se não está
de acordo, corrija-o. Deo gratias. M. Tecla (LMT 86).

4
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T 1, 1927.

Um caminho de fé, na prova
A primeira prova que a purifica é a descoberta de si como pessoa
que resiste a Deus, que “estraga as coisas”. Escreve nos seus caderninhos em 1927: “Eu faço só o mal”. Sente-se parte do mundo do pecado. Em certo sentido, M. Tecla grita a sua pobreza ao Senhor com
aquela expressão colocada no caderninho de 1927 e repetida em cada
página: «Meu Jesus, misericórdia».
A consciência da própria pobreza leva a Primeira Mestra:
– A trabalhar muito sobre si mesma através do exame de consciência
para extirpar toda a resistência, de modo particular a soberba,
para que nada se interponha entra ela e Deus: «Buscar somente
a Ele»;
– A crescer sempre mais na confiança em Deus.
Uma confiança que, com o tempo, se transforma em um grande amor ao Mestre, um amor pessoal e explícito. É quanto se
depreende dos seus propósitos de janeiro de 1938, ano em que
o caminho da Congregação é muito escuro e sua saúde muito
provada:
Terminarei este ano começado? Não sei. Sei apenas que se fizer a vontade
de Deus, se amar muito o Senhor irei ao Paraíso com ele... Não importa
viver muito ou pouco, importa amar a Deus.
Na Congregação e na Família Paulina experimenta-se um período
obscuro. Escrevia: «Às vezes, tudo era tão obscuro, que não se entendia absolutamente nada» (1918); «Aqui estamos em completa escuridão, mas agimos como nos dizem...» (1937).
Ao menos duas vezes a Primeira Mestra assumiu a coordenação
de comunidades, mas na prática a função foi exercida por outra pessoa; é a experiência dos anos 23-28; 38-39. São acontecimentos muito
significativos no caminho de purificação da Primeira Mestra. Ela não
espera sinais extraordinários, mas sabe que a vontade de Deus passa
através da mediação do Fundador.
A vontade de Deus é que eu me ocupe das coisas gerais e não das coisas particulares… Seria mais cômodo, mas não é da vontade de Deus (fevereiro de
1927). Propósito: Manter-me no meu lugar (abril de 1927).
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O que acontece na comunidade de Alba? O que quer dizer «ocuparme das coisas gerais?».
Em 1970, Ir. Clelia Bianco testemunhou que em 1922, depois de
sua nomeação como Superiora geral, M. Tecla sofreu, durante anos,
hostilidade por parte de um grupo que se havia formado em Alba.
«Nenhuma atenção lhe era dada em relação à sua saúde precária, nem
em relação à sua função. Mestra Tecla, porém, desde o momento do
anúncio de que fora designada Superiora geral, manifestou-se heroica
e se colocou no último lugar e deixou o cargo à Irmã Teresa Raballo.»
Leiamos nas Memórias de Irmã Teresa Raballo:
Quando, em 1923, as duas comunidades de Susa e de Alba se uniram, a
integração não foi fácil. O grupo de Susa era formado por pessoas jovens,
iniciadas no trabalho tipográfico, na vida espiritual, no estudo… Quando
regressou à Alba foi acolhido pelo grupo e pela própria Raballo com certa
frieza. O grupo de Alba, menos preparado e propenso a formas disciplinares
rígidas, era formado, em sua maioria, por pessoas adultas, exercitadas quase
exclusivamente nos trabalhos domésticos. Esta situação exigiu das jovens de
Susa um novo início. Esta situação tornou faticoso à Mestra Tecla o exercício
do seu governo como Superiora geral, sendo que em Alba era superiora local.

Outro momento de forte escuridão foi vivido nos 20 anos em que
as Pias Discípulas foram submetidas a difícil discernimento institucional para seu reconhecimento jurídico.

Um olhar constante a Jesus
Na primeira fase de sua vida o relacionamento com Jesus se caracteriza como imitação, como desejo de copiá-lo, de encontrar nele a
referência para cada ação:
Que os meus pensamentos e os meus afetos se tornem sempre mais humildes
e unidos aos de Jesus. Unir-me a ele; transformar-me nele (outubro1931).
Humilde como Jesus. Ele disse: Aprendei de mim... e queremos ser esposas de
Jesus, mas não queremos a cruz de Jesus (novembro 1931).

Mestra Tecla pousa seu olhar sobre Jesus, e esse olhar se transforma em empenho de imitação e de união profunda. Este é o seu exame:
Jesus é bom, eu má,
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Jesus é tudo, eu nada,
Jesus é humilde, eu soberba,
Jesus é manso, eu dura,
Jesus é misericordioso, eu exigente,
Jesus sofre, eu quero agrados,
Jesus me quer salva, e eu resisto.
Jesus me ama, e eu o amo”? (abril 9-6-1934).

A sua vivência torna-se constante ensinamento para a Congregação:
Queremos ser verdadeiras discípulas de Jesus? Imitemo-lo, pois; ele respondia
mansamente e sempre com doçura também aos pecadores... Lembremos sempre de que as palavras humildes e doces, em resposta às grosserias e às resistências, são sementes que germinarão e produzirão muito bem” (VPC 25).

A sua oração se exprime mediante as práticas de piedade próprias
do Instituto. Assinala este propósito:
Assumir os pontos da piedade um por vez:
1) Primeiros momentos - espírito de energia
2) Exame preventivo- recolhimento
3) Missa segundo o nosso método
4) Comunhão
5) União com Deus – jaculatórias etc
6) Visita – Rosário.

Para ajudar-se, ela coloca uma intenção particular em cada dia da
semana. Sublinha, sobretudo, as atitudes a serem assumidas: vigor
e energia espiritual. São os anos em que ela chama os exercícios espirituais anuais de: “exercícios de conversão”. Considera de extrema
importância o sacramento da reconciliação, celebrado fielmente a
cada semana e, às vezes, com maior frequência.

Humildade – pequenez – abandono
Humildade e pequenez são os termos mais recorrentes nas circulares e nos caderninhos de Mestra Tecla. Humildade e pequenez que se
enraízam na contemplação do mistério da Encarnação, sobretudo no
presépio e no mistério da casa de Nazaré.
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Precisamos fazer-nos pequenas, pequenas (VPC 18).
Inclinemos a nossa cabeça diante do presépio... e prometamos que também
nós queremos nos tornar pequenas, pois dessa forma poderemos entrar no
reino dos céus prometido às crianças e aos pequeninos (VPC 77).

Mestra Tecla tem absoluta certeza de que «nada podemos sem a
graça divina» (VPC 38).
Faz a experiência do “nada”, seja em nível espiritual como no
apostólico: “Somos nada” (VPC 156). Mas adverte que o nosso nada é
acolhido por Deus, o qual «se inclina sobre nós», nos socorre, tem piedade da nossa fraqueza e nos sustenta com seu braço forte (VPC 76).
Daqui a insistência em «permanecer na humildade» a exemplo
do Divino Mestre que «é manso e humilde de coração» (VPC 118), a
«ocupar o nosso lugar, que é o último” (VPC 76) “no silêncio amoroso
e operoso» (VPC 76).
A pequenez de M. Tecla brota da total confiança em Deus: «Ser pequenas, julgar-se assim, e portanto, desconfiar de nós e confiar muito
na bondade do Senhor (VPC 107).

A adesão amorosa à vontade de Deus
Outra “palavra essencial” que carateriza o caminho espiritual da
Primeira Mestra é “vontade de Deus”. Essa expressão sintetiza tudo:
vocação e missão, saúde e doença, vida e morte, o divino e o humano.
E o sentido da vontade de Deus acompanha toda a sua vida, do início
ao fim, quando ainda anota, em outubro de 1963:
Quero fazer-me santa cumprindo a vontade de Deus em tudo e sempre. Ele
quer-me doente? Fiat. Tentada? Fiat. Contradições? Fiat. Sempre: não aquilo
que me agrada, mas aquilo que agrada a ti, meu Deus.

O caminho para conhecer e aderir à vontade de Deus é a oração:
A função da oração na vida é obter a ajuda para cumprir a vontade de Deus,
corresponder à vocação. Não é para obter aquilo que nós queremos, mas para
fazer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Ele5.

5

T 5, janeiro de 1955.
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Fazer a vontade de Deus é o caminho para glorificá-lo. Mestra Tecla parece traduzir em vida a atitude de Jesus em relação ao Pai: «Eu
faço sempre as coisas que lhe agradam» (Jo 7,29).

Vida espiritual com conotação mariana
Toda sua vida espiritual se desenvolve na presença de Maria. Maria é a Mãe a quem Mestra Tecla confia tudo: a si mesma, as Filhas
de São Paulo, a Congregação. A melhor expressão dessa devoção está
contida nas orações de confiança que emolduram as notas espirituais.
Cito a de outubro de 1954:
Tudo confio a ti, ó Maria: toda a minha pessoa com seus sentidos. A minha alma com as suas faculdades; o mérito que, com a graça de Deus, posso
adquirir: o meritório, expiatório, impetratório. Tudo coloco em tuas mãos.
Faze aquilo que queres, ó Maria. Sei que estou em boas mãos e isso me basta.
Cobre-me sempre com o teu manto, e cobre todas as Filhas de São Paulo;
conserva sempre todas junto a ti e conduza todas ao paraíso. Que não falte
nenhuma. Tu és a nossa única esperança na vida, na morte e alegria por toda
a eternidade. Ó Maria, confio-me a ti. Ó Maria, confio em ti.

Confiança na Providência e simplicidade
Inspirando-nos nas cartas enviadas por Pe. Alberione, percebe-se
que no ano de 1941, a vida espiritual de Mestra Tecla tem uma evolução profunda: o progresso acontece no caminho da simplicidade e da
passividade, caracterizado pelo «desejo da vida escondida» (LMT 58),
experimentando também, de modo profundo, a obscuridade e a noite
escura. O diretor espiritual acompanha esse salto que introduz M. Tecla
num caminho mais contemplativo, e o confirma com estas palavras:
Deixar-se tomar pelo Senhor... Amemos o Senhor com simplicidade e caminhemos sempre mais rumo à divina união, a fim de que a alma não deseje
e não repouse senão em Deus (LMT 58).
Há nela grandíssima confiança no Pai Providente:
Se buscamos só a Deus, Ele que é Pai, mandará cada dia o alimento e a roupa
para vestir... Seremos nutridas pela carne imaculada do Salvador, seremos
nutridas com o seu Evangelho” (janeiro 1932).
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Crer que tudo está disposto pelo nosso bom Pai Celeste, aquilo que nos agrada
e aquilo que nos desagrada (...). Examinarei se meu coração repousa tranquilo no Senhor, sobre o coração de Deus, que pensa continuamente em mim”
(maio 1931).
Com ele pode-se viver sem inquietações, também se as provas são
muitas.
Não nos inquietemos, façamos um pouco por vez, no entanto, é preciso chegar (VPC 7).

A sua força provém de extrema confiança:
Se o Pai nos deu aquilo que Ele tinha de mais caro, o Filho, confiemos que Ele
nos dará todas as graças (VPC 74).
Por isso “sentir, reconhecer as nossas misérias e, depois, com grande confiança em Deus, lançar-nos como o nosso Pai são Paulo e dizer: «Tudo posso
naquele que me fortalece» (VPC 124).
Do sentido da paternidade de Deus, a Primeira Mestra passa a
um relacionamento baseado numa confiança cada vez mais profunda
nele, de quem lhe chega a ajuda:
Confiança, o Senhor me ama… Ele dispõe tudo para o meu bem…; pensa
continuamente em mim e me quer ajudar. Ele o prometeu, não falha (1933).
Acreditar que tudo foi disposto pelo nosso bom Pai Celeste, aquilo que nos
agrada e tambén aquilo que não nos agrada... (maio 1931).
Folheando o caderninho que abrange o período de 1947 a 1950,
percebe-se um caminho de simplicidade. É ela mesma quem sublinha, em abril de 1947: «trabalho espiritual muito simples».
Chega a uma grande confiança.
Ó meu Jesus. Quero somente a ti e nada mais. Jesus, serve-te de mim para
aquilo que queres e sabes ser um bem (...), quero ser dócil instrumeto em tuas
mãos. Faze aquilo que queres. Abandono em Deus - total – completo.
Esta atitude de confiança, leva-a a um relacionamento familiar
com Deus, que desemboca em um abandono total:
Estar com o Senhor com confiança, serenidade, pensando que ele me ama e eu
o amo (fevereiro 1947).
Confiança plena em Jesus e em Nossa Senhora. Paciência em tudo e com
todos. Serenidade confiante (abril 1947).
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O sentido de abandono “total, completo” se estende a tudo. A oração se torna repouso no Senhor, viver em sua presença. São as palavras com as quais o Fundador coloca a sua aprovação aos propósitos
a ele submetidos pela Primeira Mestra:
Viver em Jesus Mestre. Jesus Mestre seja a luz para a mente, seja conforto e
alegria íntima. Seja sempre mais sentida sua continuada presença na alma;
que fala, que conforta, que santifica (LMT 75).

E’ interessante analisar o projeto espiritual de 1950, que ela confirma até 1961, quando ofereceu sua vida à Santíssima Trindade por
todas nós.
Ano Santo 1950-1951.
– Comecei este ano, o terminarei? Não sei.
– Todos os minutos, as horas, os dias, os meses deste ano quero que sejam
de Deus, só por ELE.
– Renuncio à minha vontade para ter só a de Deus.
– Renuncio aos meus gostos, aos meus modos de ver para ter só os gostos de
Deus.
– Quero realizar cada coisa por Ele e só por Ele.
– Ó Maria, minha boa mãe, que eu possa amar só a vós e a Jesus. Ajudaime com a vossa graça. Confio em vós, confio-me a vós como uma criança
pequena. São Paulo, ajudai-me. Santa Tecla, rogai por mim.
– Que a minha vida seja um contínuo “Magnificat”, por tantas graças recebidas, e adoração contínua.
– Tudo e só para a glória de Deus e o bem das almas.
(Exercícios de maio: Completo e total abandono em Deus. Eis a síntese do
meu propósito).

«A Trindade é a minha família»
A Primeira Mestra avança da imitação a um nível mais profundo
que é o da partilha de vida, de identificação, de uniformidade. Há
plena consciência: «E’ Jesus que vive em mim com o Pai e o Espírito
Santo. Estar unida ao Mestre Divino».
Em outubro de 1951 anotava: «A Trindade é a minha família».
As cartas de Pe. Alberione sustentam esse caminho mais passivo,
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orientado para a configuração ao mistério de Cristo «Viver em Jesus
Cristo» (LMT 75); deixar-se guiar por Jesus com plena confiança (LMT
78); saborear «sua presença contínua na alma: que fala, que conforta,
que santifica» (LMT 75).
Mestra Tecla abre a própria vida ao mistério da inabitação. Encontramos confirmação disso nas suas anotações espirituais:
Viver a intimidade com o Mestre Divino: mente, vontade, coração e obras,
sentidos, mãos, pés, olhos, ouvidos, tudo por ele e para ele. Chegar ao «não
sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim»6.

O trabalho interior se orienta sempre mais para aquilo que “agrada ao Senhor”, expresso nas palavras: «Glória de Deus e paz aos homens» (LMT 78) e vivido no abandono pleno à vontade divina.
A partir de 1950, M. Tecla não terá mais outros propósitos senão
o pleno abandono no Senhor. A sua vida espiritual se simplifica e adquire dimensão trinitária. É ainda ela a revelá-lo:
A santidade! Eu a desejo. Viver a vida Trinitária como Maria SS.ma. Confiança no Pai Celeste, amar o Filho que veio salvar-me, confiar na graça do
Espírito Santo. O Pai celeste está sempre perto de mim, dentro de mim, pensa
em mim e me provê de tudo. Jesus está comigo, o Espírito Santo me santifica.
Viver a união com as três pessoas divinas.
A santidade se identifica, portanto, com a união íntima com a Trindade que a inabita. E ela parece viver naquela divina presença, como
na própria casa:
Pensar continuamente que a SS.ma Trindade está em mim. Adoração, união,
recolhimento e... ter a companhia de tantos hóspedes.
Sendo filhos na Trindade, «somos da família». Mediante essa união
íntima e familiar com a Trindade, todo o ser da Primeira Mestra tende
a fundir-se nela, como a gota no oceano: «Meu Deus, - escreve – que eu
me esconda em Vós, me perca em vós, como a gota no oceano»7. Uma
união que leva à imolação, expressa na oferta da própria vida, feita em
1961, justamente na festa da Santíssima Trindade. Esta aspiração em
estar na Trindade, essa grande nostalgia do Eterno é traduzida com
um termo muito familiar a ela: Paraíso. Esse é o “lugar” do prêmio, o
6
7

T 6, setembro de 1961.
T 5, 1957.
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“lugar” estável e, sobretudo, a plenitude da comunhão: «estaremos
sempre com o Senhor».
Nos últimos anos cresce sempre mais o desejo de se conformar
à vontade de Deus e de ser a sua glória: «Quero fazer-me santa para
a maior glória de Deus»8 «fazendo cada coisa só para agradá-lo»9.
Percebe-se, então, que o seu é um viver no Espírito Santo, que ela
explicita assim:
Ó Santo Divino Espírito, dá-me o teu amor, os teus dons. Quero deixar-te
trabalhar em mim, não colocar impedimentos à tua ação santificadora. Glória
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo (junho de 1963).

Os caderninhos de 1963, que recolhem as notas espirituais escritas durante a doença, nos revelam sua adesão à vontade de Deus que
conduz à unidade:
Tudo recebo dele, o bem e as adversidades, os sofrimentos físicos e morais.
Estou unida a ti, agora e sempre (outubro de 1963).
Viver a unidade de vida com Jesus Mestre (janeiro de 1963).
Estar unida a Jesus. Pensamentos que sejam os seus, vontade que seja a sua.
Amar Deus (o Pai) acima de todas as coisas, por Ele e com Ele. Sacrifício
pelas almas” (janeiro de 1963).
Imitar são Paulo na sua união com o Mestre Divino: «Quem me separará do
amor de Cristo?» (janeiro de 1963).
Hoje, maior intensidade de vida com Jesus Mestre. Tudo com Ele (27 de
janeiro de 1963).

E’ fascinada, sobretudo, pelo relacionamento de Jesus com o Pai e
deseja viver como ele:
Jesus sempre fez a vontade do Pai; eu quero fazer sempre a vontade do Pai;
ver em todas as coisas a sua vontade (...). Quero viver a tua obediência, ó
Jesus. (...) E’ Jesus que vive em mim, com o Pai e o Espírito Santo (fevereiro
de 1963).

Mestra Tecla viveu de forma eminente a orientação paulina e alberioniana do Donec Formetur:
Viver a união com Deus, como são Paulo: O meu viver é Cristo. Fazer tudo
por Ele, com Ele e nele (3 de junho de 1963).
8
9

T 5, janeiro de 1959.
T 8, setembro de 1963.
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Viver em Jesus de tal forma que os nossos pensamentos e os nossos afetos
sejam seus, a nossa vontade seja a sua, que tenhamos os seus mesmos desejos
(CSAS 157/3).

Atingir, portanto, a união íntima com o Mestre Divino (CSAS
123/6), ao mais alto grau de oração, ao “não sou mais eu que vivo,
mas é Jesus que vive em mim” (CSAS 154/1), até me tornar um louvor
a Deus.

Chamadas à santidade
Nos 50 anos de vida paulina, ela concentrou o seu ensinamento
sobre um único objetivo: a vocação à santidade. A santidade é a condição
única e essencial para a eficácia da evangelização, realizada com os
meios de comunicação social:
As apóstolas da imprensa deverão ser todas santas: temos, pelo menos, a vontade firme e resoluta de sê-lo?( VPC 76).
A preocupação de todas seja sempre e só: fazer-se santas paulinas. Que devemos fazer nós sobre esta terra, que devemos fazer na Congregação? Devemos fazer-nos santas. Esta é a única coisa que devemos fazer. (…) Quando
há algo que nos preocupa, no qual pensamos, refletimos, nos aconselhamos,
estamos sempre com este pensamento e com asta preocupação. Assim diz o
Primeiro Mestre: a preocupação, isto é, em todas as coisas que devemos realizar, ter sempre em mente isto: Devo fazer-me santa, quero fazer-me santa e
santa paulina10.

Esta tensão à santidade motiva e sustenta o seu contínuo convite
ao dinamismo, ao progresso, ao crescimento. O verbo-chave de seu
ensinamento é, de fato, o verbo progredir:
Progredir no nosso trabalho espiritual: exames de consciência sempre mais
inteligentes, maior recolhimento, contínua luta para combater os defeitos,
maior vida interior.
Progredir no viver sempre melhor a vida religiosa, numa prática sempre mais
fervorosa dos votos e das Constituições.
Progredir no exercício do apostolado: organizá-lo sempre com maior inteligência, espírito sobrenatural, generosidade” (VPC 152).
10

CSAS 79.
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Dar um passo à frente na perfeição religiosa e na verdadeira vida paulina;
progresso espiritual e de apostolado sempre mais inteligente; avançar na virtude e na união com Deus (VPC 199, 255, 203).

Progredir até o abandono total, até estar “em adoração contínua”,
até exprimir o “magnificat” com a vida.
Procuremos ter um coração pleno de Deus para levá-lo às almas (VPC 149).
Como é belo e santo comunicar Jesus às almas, o mesmo Jesus que queremos
carregar sempre no âmago do coração (VPC 25).

Entremos na experiência de M. Tecla através das últimas expressões escritas em seu caderninho pessoal:
31-10-1963 – Tudo recebo de Ti, o bem e o mal-estar, os sofrimentos físicos e
morais. Estou unida a Ti, agora e sempre.
10-11-1963 - Tudo e só por Deus e por Maria SS.ma. Confio-me a Vós, sou
pobre, sou pecadora. Meu Jesus misericórdia. Quantas graças! Quantas absolvições recebidas cada dia nesta semana.
11-11-1963 – Que eu esteja sempre preparada para morrer... Jesus e Maria,
perdão.
15-11-1963 – Senhor, estou disponível em cumprir plenamente Tua S. Vontade. Não me lembro das coisas, não sei os nomes, falta-me a respiração, mas
tudo recebo por Ti, por amor... em penitência. Por todas as necessidades da
Congregação, pelo Papa, o Concílio, o Primeiro Mestre com toda a Família
Paulina.
16-11-1963 – Há 5 meses a doença quase me levava à eternidade. Hoje estou
de cama, resfriada. Hoje, 16: O Primeiro Mestre deu-me a absolvição geral.
Pensar em Deus com confiança, fazer a Sua vontade, agora e sempre.

Rumo à oferta suprema
E’ interessante notar o cuidado de Pe. Alberione quando M. Tecla
se sente mal, durante a sua viagem ao Oriente. Quando ela se encontra
nas Filipinas ele lhe escreve (cf. LMT 110):
Roma, 21-2-1962
Boa Primeira Mestra, não sabia para onde escrever-lhe. Agradeço, no entanto, pela boa viagem feita até agora, o Senhor a acompanha com a sua graça.
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…Estou pensando na debilidade de sua saúde, que se reflete em tudo. É prudente continuar a viagem? Pelo menos permaneça um pouco mais em casa,
num lugar de clima bom, de serenidade e confiança. Repousar, ora sobre o
peito adorável de Jesus; ora entre os braços de Maria; em sereno abandono, sem rezar, deixando que Jesus a inspire: nós Nele, Ele em nós.
Toda bênção. O nosso Pai que está nos céus nos quer bem. Desejo receber
notícias com mais frequência. Só, sempre, em tudo: confiança. M. Alberione.

E’ bonito notar que nas últimas páginas do seu caderninho pessoal, depois de muitas páginas em branco, se encontra reescrito esse
convite de Pe. Alberione ao abandono (palavras em negrito). Para
Mestra Tecla foi, seguramente, a luz que a conduziu à oferta suprema,
no abandono pleno e na obediência ao seu Pai espiritual.

«Tudo límpido e claro…»
«Vós não sabeis – disse o cardeal Arcadio Larraona nos funerais
de M. Tecla – não podeis saber o quanto sofreu, trabalhou; o quanto
rezou... Vós, agora, encontrastes as coisas feitas. Mas não foram feitas
sozinhas. Quanto cansaço, quantas inspirações, quantas correspondências, quantos sacrifícios, quanta fé. Quanto acreditar, verdadeiramente,
contra toda esperança. É uma vida que é um poema, desde o início da
vida religiosa (…). Eu me lembro de vossa Madre: dava viva impressão
daquilo que era: nela tudo era límpido e claro, sem nenhum exagero».
A Primeira Mestra é uma pessoa que caminhou espiritualmente.
Pe. Alberione afirma que ela chegou a eliminar qualquer resistência à
graça.
A Primeira Mestra possuía uma vida unificada. Apostolado e profundidade espiritual se completam mutuamente: «Se não há recolhimento, espírito de oração – anota em 1951 – não é possível fazer o bem
às almas».
A contemplação não impede portanto a ação intensa.
O apostolado é a oração vital que nos une a Deus. A contemplação, ou a vida
divina, deve sempre permanecer em nós; se é assim, quando damos o livro,
damos a graça.
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“Vivia sempre sob o olhar de Deus”.
Para atingir esta meta, Mestra Tecla viveu intenso itinerário de fé e
de amor, empenhou-se em constante trabalho espiritual que a conduziu ao abandono pleno, à união com a Santíssima Trindade, ao mais
alto grau da mística paulina.
Dizia Pe. Alberione depois de sua morte:
Percebia-se que era o Senhor quem a sustentava. Foi uma alma contemplativa. Sabia também recorrer às pessoas, mas sempre, e em primeiro lugar, recorria a Deus. Tudo devia vir de Deus e tudo era para Deus (12 de fevereiro
de 1964).

Conclusão: “Com o estilo de Deus”
Alegra-me concluir estas reflexões com o testemunho de M. Assunta Bassi, que partilhou com M. Tecla, por muitos anos, o serviço
e a vida:
Por 48 anos guiou a Congregação, conseguiu cimentar os membros entre si e
as comunidades entre elas com um forte sentido de pertença e, ao mesmo tempo, deixou as Filhas de São Paulo voltadas para o próximo, em todo o mundo.
Foi a alma da organização e do caminho apostólico. Deixou amplo horizonte
para o progresso das iniciativas, mas era vigilante e, se necessário, chamava
a atenção sobre os princípios essenciais. A sua vida poderia ser definida com
esta palavra: fidelidade. Mulher fiel a Deus e à vocação específica. Espontaneidade e simplicidade fizeram com que Deus realizasse nela, e por meio dela,
grandes coisas, porque eram feitas com o estilo de Deus.
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Recordando Mestra Tecla,
partilhemos entre nós…

•
•
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Da leitura do itinerário espiritual de Mestra Tecla,
o que mais me impressionou?
Em quais aspectos devo crescer, para seguir
os passos dessa nossa Mãe?

Sugestões para uma hora de adoração

Canto de adoração
D. Com as atitudes da Primeira Mestra Tecla, coloquemo-nos com
renovada admiração diante do amor do Pai. A Primeira Mestra
Tecla deixou-se, progressivamente, imergir neste “tu per tu” com
Deus. A reciprocidade com Ele tornou-se a única razão de sua
vida. Exprimia, com estas palavras, o seu relacionamento com o
Senhor:
Estou sempre com Jesus. Vou ali. Coloco-me no meu lugar, na capela.
Olho o Tabernáculo e penso assim: Ali está Jesus. E com Jesus estão, também, o Pai e o Espírito Santo. Está toda a Trindade, está a Igreja, estão
os santos e os bem-aventurados do paraíso, os apóstolos, os confessores,
as virgens.
E completava:
Quando o nosso coração estiver repleto do amor de Deus, esse amor,
necessariamente, se derramará sobre o mundo...
Silêncio de adoração
1L. «Considerai a vossa vocação... Deus escolheu o que para o mundo
é loucura, para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é
fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Deus
escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo
que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma
coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças
a Ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da
parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para
que assim como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor»
(1 Cor 1,26-30).
Todas: Nós te adoramos, Senhor
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2L. «O Senhor afeiçoou-se a vós e vos escolheu, não por serdes mais
numerosos que os outros povos, mas porque o Senhor vos ama»
(Dt 7,7).
Todas: Nós te adoramos, Senhor
1L. «Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no
meu amor… Disse-vos isto para que a minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amaivos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior
amor do que aquele que dá a vida por seus amigos… Não fostes
vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos desig-nei para
dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça» (Jo 15,9-16).
Todas: Nós te adoramos, Senhor
2L. «E’ uma grande graça que o Senhor nos concedeu: deu-nos a
vocação e a vocação paulina! E’ uma grande graça! E temos a
promessa de que o Senhor está conosco, devemos ter esta fé! Na
nossa capela está escrito: “Não temais, eu estou convosco”. Se o
Senhor está conosco, o que devemos temer? A nossa vocação é tão
bela, tão grande! Recomendemo-nos a são Paulo. Que são Paulo
possa fazer de suas Filhas cópias fiéis dele, apóstolas generosas,
que trabalham para fazer o bem e para chegar ao paraíso junto
com muitas almas» (CSAS 67).
Todas: Nós te adoramos, Senhor
1L. «Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com toda bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele,
Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos
santos e íntegros diante dele, no amor» (Ef 1,3-4).
Todas: Nós te adoramos, Senhor
2L. Assim se exprimia M. Tecla:
O Tabernáculo é tudo para uma Filha de São Paulo...
Nada nos falta quando temos Jesus conosco.
… Se estamos profundamente enxertadas no Senhor, não nos faltarão
ajudas. Não nos faltarão as graças…
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Todas: Nós te adoramos, Senhor
D. Acolhamos o convite do Fundador:
Cada Filha de São Paulo se espelhe na vida e nas virtudes da Primeira
Mestra Tecla imitando-a:
– na contínua união com Deus
– na serenidade do Espírito nos acontecimentos da vida
– no conhecimento e no afeto por cada uma das Filhas de São Paulo
– no espírito e na docilidade às disposições de Deus
– no querer, considerar e retomar a sua vida de fé, esperança e caridade
(RA 1965).
Pausa para a oração silenciosa
L.

Enquanto nos preparamos para celebrar o nosso centenário,
queremos conservar no coração as mesmas aspirações, a mesma
disponibilidade à ação do Espírito que animavam as nossas primeiras irmãs. Queremos capacitar-nos, como Pe. Alberione e M.
Tecla, a auscultar o coração de Deus, o coração da Igreja e da humanidade para tornar-nos realmente “apóstolas novas” que têm
o gosto do “novo” e a capacidade de sonhar, como Paulo, “novos
caminhos”, para que a Palavra “corra e se expanda”. Invoquemos
o Espírito Santo, para que aja em nós com toda a sua força.

Canto ao Espírito Santo
D. Para o nosso exame de consciência, deixemo-nos iluminar pelas
palavras de Mestra Tecla:
Cada uma reflita: esforço-me para deixar meu coração livre ao trabalho
da graça, eliminando o meu eu, que é o principal obstáculo à obtenção
do meu bem e o bem dos outros? Estou convencida de que nós, débeis
criaturas, não podemos nada sem a graça de Deus?
Façamos alguns momentos de silêncio para verificar se a nossa
vida está em sintonia com as orientações que nos foram dadas
pela Primeira Mestra.
Exame de consciência
Canto (Pedido de perdão)
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1L. «Rezo tanto por vocês, por todas, que todas possamos chegar à
santidade à qual fomos chamadas. Escrevo estas coisas não só
com a caneta, mas com o coração. Desejo-as todas santas, para
isso ofereci a minha vida, por todas, que cheguemos à santidade
que o Senhor quer de cada uma de nós» (M. Tecla, Natal de 1961).
D.

O confronto com a nossa debilidade nos chama a reatar a ligação
de amor com o Mestre Divino para dizer-lhe, como a esposa do
Cântico dos Cânticos, que a nossa fidelidade a Ele quer ser plena
e alicerçada na mesma fé que foi a base da história paulina. Certas
dessa fidelidade do Senhor, renovemos com Ele a nossa aliança,
que caracterizou toda a nossa história.

Oração do Pacto: livro de orações, pág. 183
D. Juntamente com as irmãs do mundo inteiro, renovemos o nosso
“sim” ao Pai. Queremos agradecê-lo por ter colocado em nossas
mãos e no nosso coração grandes tesouros: o tesouro do Evangelho, o tesouro do apostolado, o tesouro do chamado a uma vida
de total doação. Queremos tornar mais concreto o nosso amor,
mediante a renovação de nossa consagração.
Renovação dos votos (Livro de orações, pág. 67)
D. Pensemos na preciosa herança que M. Tecla nos deixou: um coração aberto à universalidade, um espírito missionário, uma
grande docilidade à graça. Verdadeiramente, como sublinhava o
Fundador, «o Senhor fez dela aquilo que queria, porque jamais
encontrou resistências... jamais resistências à vontade de Deus».
Trazendo no coração as suas orientações, unamo-nos a todas as
criaturas, elevando, agora, as nossas orações espontâneas ao Senhor.
L.

De uma carta de Pe. Alberione a Mestra Tecla
Penso que a Mestra Tecla se encontra no bom caminho, e que deve ganhar um belo paraíso. É o caminho de Deus! Não devemos duvidar do
Senhor: ele é o Pai para quem se abandona serenamente aos seus cuidados. Há momentos obscuros, mas depois Jesus se mostrará de novo com
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a sua luz e seu conforto. Deixemos que Jesus faça de nós aquilo que lhe
agrada... basta que Ele esteja contente. Eu coloco o nome da Primeira
Mestra cada manhã no cálice... e a abençoo toda noite... Sinal do amor
de Jesus por nós é a sua cruz. Coragem! Depois... paraíso. Avante! Peço
orações (Manuscrito 4.6.1959).
D. Convictas de que Mestra Tecla não é dom só para nós, peçamos
a graça de sua beatificação, para que ela possa ser invocada em
toda a Igreja como modelo de virtude, de oração e de amor à
missão.
Oração para a beatificação da Primeira Mestra
Canto final
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