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Apresentação

Caríssimas irmãs,
preparamo-nos para celebrar a memória da passagem para a vida
eterna da nossa caríssima Primeira Mestra. E desejamos reavivar juntas a lembrança daqueles dias que marcaram a nossa história. Lembramos brevemente alguns acontecimentos que prepararam a noite de 5
de fevereiro de 1964, a noite do adeus...
***
Os primeiros sinais do declínio físico de Mestra Tecla manifestaram-se em fevereiro de 1962, nas Ilhas Filipinas, durante uma visita às
comunidades do Oriente. Apesar da precariedade da saúde, ela consegue visitar as comunidades de Taiwan, Japão, Coreia, Austrália. Em
agosto, visita, ainda, os Estados Unidos e o Canadá. Em 17 de maio de
1963, a Primeira Mestra retorna de uma breve visita às comunidades
do Congo, com evidentes sinais de cansaço. É sua última viagem ao
exterior. Na noite de 16 de junho de 1963, enquanto se encontra em
Albano para uma reunião do Conselho geral, tem o primeiro violento
espasmo cerebral. É-lhe administrada a unção dos enfermos.
Começa para Mestra Tecla um longo caminho de entrega total nas
mãos do Pai para a santificação de cada Filha de São Paulo. Podemos
entrar no segredo desta íntima relação com o Mestre, através das páginas de seu caderninho, escritas com mão trêmula, nas quais reconfirma
a oferta consciente e aberta às dimensões do mundo.
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14.10.1963 – Senhor, agradeço-Te porque fizeste-me compreender que
sou a mais ignorante, a mais miserável, que tem pouca compreensão e a mais
pecadora do mundo. Mas, com a tua graça compreendi que tudo é disposto e
permitido por Ti, mesmo o fato de estar doente, débil, miserável. Tudo é permitido por Ti. Meu Jesus, confio em Ti. Entrego-me a Ti. Maria Santíssima,
ajuda-me Tu.
17.10.1963 - Sempre maior fé, também se estamos no escuro, não pretender ver, sentir, acreditar... Senhor, aumenta a minha fé. A minha doença é um
chamado de Deus. Pensar mais em mim mesma e estar unida a Ele. Quantas
graças neste tempo! Bendito seja o Senhor!
31.10.1963 – Tudo recebo de Ti: o bem, a doença, os sofrimentos físicos e
morais. Estou unida a Ti agora e sempre.
10.11.1963 – Tudo e só por Deus e por Maria Santíssima. Confio-me
a Vós, sou miserável, estou arrependida. Meu Jesus, misericórdia. Quantas
graças! Quantas absolvições nesta semana, cada dia.
11.11.1963 – Que esteja sempre preparada para morrer... Jesus e Maria,
perdão.
15.11.1963 – Senhor, estou disposta a acolher a Tua Santa Vontade. Não
me lembro das coisas, não sei os nomes, falta-me a respiração, tudo aceito por
Ti, por amor... como penitência. Por todas as necessidades da Congregação,
pelo Papa, o Concílio, o Primeiro Mestre com toda a Família Paulina.
16.11.1963 – Faz 5 meses que a doença se manifestou e me indicava a
eternidade. Hoje estou de cama e com gripe. O Primeiro Mestre deu-me a absolvição por toda a vida. Pensar com total confiança em Deus, fazer sua Santa
vontade, agora e sempre.
Nas últimas páginas do “caderninho” pessoal, depois de muitas
páginas em branco, Mestra Tecla escreve algumas expressões, - escritas em negrito - de um bilhete de Pe. Alberione datado em 21 de fevereiro de 1962, que lhe foi enviado nas Filipinas, quando apareceram os
primeiros sintomas da doença.
Roma, 21.2.1962
Boa Primeira Mestra… Estou preocupado pela debilidade da sua
saúde que se reflete de modo geral. Será prudente continuar a viagem? Repouse um pouco, numa casa que tenha um bom clima, de
serenidade e de confiança. Repousar, ora sobre o peito adorável de
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Jesus, ora entre os braços de Maria, num sereno abandono, sem nem
mesmo rezar; deixando que Jesus inspire: nós Nele, Ele em nós.
Toda bênção. Nosso Pai que está nos céus, nos quer bem.
Desejo notícias frequentes. Só, sempre, em tudo: confiança. Pe. Alberione.
Em 22 de novembro de 1963, a Primeira Mestra é atingida por um
segundo e um terceiro espasmo cerebral. Nessa ocasião, são informadas as Superioras maiores do exterior, que imediatamente viajam para
Roma.
O convite do Primeiro Mestre ao repouso, ao abandono, à intimidade, é a luz que guia Mestra Tecla à oferta suprema, na plena entrega
e na confiança filial.

***
Este opúsculo que colocamos nas mãos de cada irmã, quer ser uma
lembrança comovedora dos últimos meses da vida de Mestra Tecla, da
emoção com que cada Filha de São Paulo viveu o evento inesquecível
de sua morte.
A celebração deste aniversário poderá ser para todas nós ocasião
para tornar mais conhecida a nossa Mãe, torná-la amada, apresentar
a pessoa, o desenvolvimento apostólico, o caminho de fé. Uma fé que
lhe permitiu viver no provisório, na paciência dos pequenos passos,
na pobreza. Uma fé que fez dela uma mulher audaz, pronta a seguir
o Fundador nas estradas ainda desconhecidas. Testemunhava o Pe.
Tommaso Dragone, ssp:
Mestra Tecla não teve incertezas, nunca duvidou; no Fundador viu
sempre e só o homem escolhido por Deus para uma missão nova e
especial. Só a fé heroica explica porque o seguiu, coadjuvando, defendendo, ajudando de mil maneiras por quase cinquenta anos.

Uma fé que pode mover, ainda hoje, o coração de muitas jovens a
seguir o caminho por ela traçado, «um grande e largo caminho, luminoso, que se lança para as alturas».
Ir. Anna Maria Parenzan
						
superiora geral
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… da caneta de uma FSP
Quanto foi capaz tua fé admirável!
Somente agora conhecemos a tua medida, comum como o pão.
E como o pão, boa e necessária.
Não teríamos crescido assim, sem a tua presença.
Talvez fosse preciso a tua morte
para fazer-nos compreender com tanta certeza.
Até que estiveste visivelmente entre nós, tu, simples, ligeira, laboriosa,
não permitias que parássemos para admirar-te.
Devia-se caminhar, correr nos caminhos que nos traçavas.
Encarnavas a alegria e a eterna juventude do cristianismo,
e vivias nas dimensões do divino. Acreditavas em Deus e no Paraíso,
com a fé mais luminosa de um incêndio.
E com obediência consciente
seguias as pegadas de um homem de Deus: Pe. Alberione.
Amavas com limpidez e paixão a tua grande família.
Todas podemos dizer: como me queria bem!
Amavas – com infinitas possibilidades de amor – toda a humanidade.
Eras uma mulher do nosso tempo,
e amavas intensamente o nosso mundo. O compreendias.
O teu ânimo excepcionalmente sensível
te fazia intuir, abraçar as necessidades espirituais de todos os povos.
Então mandavas tuas mensageiras,
adiante, sempre adiante, sob cada céu,
para fazer chegar a cada pessoa a salvação de Cristo.
Em cada latitude as Filhas de São Paulo cantam,
com a sua vida, a glória de Deus.
E testemunham a sua especial consagração,
acionando rotativas, manobrando filmadoras e o microfone,
caminhando, carteiras de Deus e mensageiras de bondade.
Levando a palavra que ilumina, vivifica e salva.
As Filhas de São Paulo, as tuas Irmãs,
dizem a Deus e ao mundo qual foi o poder de tua fé admirável
e a tua caridade sem limites.
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Ir. Letizia Panzetti, 1964

Trechos da primeira biografia da Mestra Tecla1

O caminho para a Luz
A primeira crise da doença surpreendeu-a de noite. A enfermeira
que mais esteve ao seu lado no período da doença, assim se expressa:
Na manhã de 16 de junho de 1963, a Primeira Mestra deu mostras
de sentir-se mal. Apesar disso, não mudou a rotina de trabalho para
aquele dia, isto é, dar audiência às noviças que faziam os Exercícios
Espirituais em Ariccia, e presidir o Conselho Geral para a admissão
das noviças à profissão religiosa.
Durante a reunião de Conselho também as irmãs conselheiras perceberam que a Primeira Mestra não se sentia bem.
‒ Falava com dificuldade (diz Ir. Assunta Bassi, uma das conselheiras), como se a língua tivesse dificuldade de pronunciar as palavras.
Repetia com frequência palavras que não eram de acordo com o contexto. Então, começamos a nos preocupar.
Era o início de um espasmo cerebral com ameaça de trombose – continua a enfermeira em seu breve diário. Por volta das 22 horas, a doença
manifestou-se em toda a sua gravidade. Decidiu-se administrar-lhe a
unção dos enfermos. Durante os preparativos, a Primeira Mestra soltou um gemido; contraiu-se e perdeu os sentidos. Após alguns instantes, acometeu-a uma palidez repentina e a respiração tornou-se muito
difícil. As irmãs, com ela responsáveis pelo governo da Congregação,
ficaram atemorizadas diante da precipitação dos acontecimentos que
pareciam fatais.
Humanamente falando, nada havia a fazer. Todavia, pelas 3 horas da
manhã, contra toda previsão, as condições da doente tiveram ligeira
melhora. Às 5, a Primeira Mestra abriu os olhos e disse-me:
- Que fazes aqui?
1

O. Ambrosi, La Prima Maestra, Edizioni Paoline, Roma 1965.
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Ao ouvir de novo sua voz, após a terrível previsão de não mais ouvila, senti viva e profunda comoção. Após alguns dias podia se dizer
que a crise fora superada.
O físico da Primeira Mestra ficou enfraquecido de tal modo que não
lhe foi mais possível retomar a atividade habitual. Embora sofresse
muito por causa da inatividade forçada a que, sem dúvida, não estava
acostumada, não se mostrou impaciente. Era, pelo contrário, dócil aos
médicos, às enfermeiras e ao horário. Estava acostumada a ver em
tudo a mão de Deus.
De quando em quando, visitava as doentes mais graves. Interessavase pelos trabalhos iniciados na construção da nova igreja e dos novos
pavilhões da clínica.
Do alpendre de seu quarto, seguia os trabalhos da construção.
Certo dia, ao anoitecer, enquanto se dirigia ao terraço do pavilhão em
construção, disse: - «Vamos aspergir aquelas paredes com um pouco
de água benta!»
Enquanto Ir. Constantina Bignante, então superiora da clínica, aspergia com água benta, ela entoou a antífona do Asperges.
Durante os meses de agosto e setembro, as irmãs da casa de Roma
tiveram a consolação de ter novamente a Primeira Mestra entre elas
por algumas horas. Depois dessas rápidas viagens, voltava ao hospital sempre mito cansada.
No dia 18 de agosto assistiu, com maternal complacência, a uma pequena homenagem que lhe foi prestada pelas irmãs da clínica. Ao
final, congratulou-se com as organizadoras da festa e a todas quis dar
um beijo e sua bênção.
Em 22 de novembro, teve uma nova crise causada por um espasmo
cerebral que a privou das rápidas viagens entre Roma e os Castelos e
impediu-lhe as breves caminhadas aos quartos das demais doentes.
Essa segunda crise abriu o capítulo mais doloroso da vida da Primeira Mestra, porque a privou da alegria de poder conversar, de comunicar seu pensamento. Quando compreendeu que a doença privara-a
da fala, ela chorou. Não poderia mais expressar o que sua mente, de
modo ainda tão claro, lhe sugeria. Não poderia nem mesmo escrever.
Certa ocasião tentou fazê-lo, mas não conseguiu. Ao constatar que
nem mesmo podia escrever, entristeceu-se muito. Escondeu o papel
onde havia feito alguns rabiscos, para depois mostra-lo a uma irmã e
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dizer-lhe: - «Veja, não fui capaz de escrever!» (Não conseguiu dizê-lo,
mas deu-o a entender claramente!) – «Eis o que eu consegui fazer! Só
rabiscos...»
E as lágrimas rolavam-lhe pela face. Deus contara suas palavras, suas
possibilidades, como já contara seus dias. A Primeira Mestra compreendeu, chorou, mas, como sempre, aderiu amorosamente à vontade
do Pai.
Em 29 de novembro, iniciou a novena em honra da Imaculada. No
terceiro dia da novena, estando um pouco melhor, conseguiu recitar
a Ave Maria. Fixou-me com seu olhar inteligente e não pôde conter
lágrimas de alegria e gratidão.
Com frequência, exprimia o desejo de ir à capela.
- Quando? – conseguia dizer, indicando a direção da capela.
Certo dia, após o almoço, visto que não se lhe concedia mais ir à capela, fez enérgico sinal de querer levantar-se. – «Vamos!» – disse, dirigindo o olhar para a capela. Era tão evidente seu desejo de encontrarse com o Mestre, que era impossível resistir-lhe e, lentamente, chegou
à capela, com grande esforço. Seus olhos logo se fixaram no Sacrário.
Permaneceu imóvel por alguns minutos e depois , obediente à voz da
enfermeira que lhe havia sussurrado: – Vamos! – saiu satisfeita.
Desde aquele dia, após o almoço, fez sempre uma breve visita a Jesus.
Era o único passeio do dia: cinco metros de distância.
Em janeiro de 1964 foi transferida para o novo pavilhão. Tudo lhe
agradava. Por tudo se mostrava reconhecida. Aproveitou, porém, por
pouco tempo do novo ambiente.
A morte se aproximava a passos rápidos, mas ela a encarava com serenidade.
Tinha sempre buscado a glória de Deus. Dizia: «Toda a nossa vida
deve ser consumida por Deus. Tudo em nós deve tender para Deus.
Bem-aventurados os passos dados para a glória de Deus!».
A salvação das almas era para ela questão de particular urgência.
Repetia às irmãs: «Amemos a Deus e às almas. Vivamos destes grandes amores e todas as outras coisas passarão a um segundo plano».

A morte era para ela um encontro com o Pai.
«Como será maravilhoso encontrar-se com o Pai! – dizia ao capelão – lá estaremos em nossa casa».
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Nas conversas que trocava com o capelão da clínica – antes da segunda crise da doença – gostava, particularmente, de discorrer sobre
o encontro com Deus, sobre o significado íntimo e profundo da visão
de Deus, sobre a transformação da miséria do corpo humano nas vestes da ressurreição e da glória.
Com frequência tinha nos lábios expressões de cândida admiração: «Que coisas bonitas! Como Jesus é bom! Sempre pensei em trabalhar e fazer a vontade de Deus. Quando faço a visita eucarística, penso
no Pai e no Espírito Santo que estão ali com Jesus...»
A morte era para ela a porta de ingresso no «lindo paraíso que nos espera»
Animava a uma irmã doente com estas palavras: «Coragem e paciência. Pense no lindo paraíso onde estaremos bem. E para sempre».
E acrescentava: «Conquista-se o céu com a paciência, e esta se compra
no Sacrário».
«Jamais conseguirei avaliar suficientemente o privilégio de ter assistido a Primeira Mestra durante sua última doença – disse o padre
paulino Carlo Tommaso Dragone, capelão da clínica – porque pude
entrever naquela alma, de modo nítido, a imagem de Cristo. Tive o
privilégio de ler em seu coração, porque ela se manifestava plenamente, nas conversas e nos encontros frequentes que mantinha com
ela, também fora do serviço restrito do ministério. Que tesouros e que
riqueza de graças naquela alma. Soube valorizar ao máximo o período da doença. Fazendo-se discípula penitente, engrandeceu-se como
mestra de penitência.
Havia pedido humildemente: - Gostaria de receber o sacramento
da Unção dos enfermos para santificar o sofrimento e a doença e preparar-me bem para morrer, se o Senhor o quiser.
Restabelecida, após alguns dias da primeira crise da doença que
lhe tolhera, momentaneamente, o uso dos sentidos, afirmava com sincera simplicidade: «Percebo que há em mim maior abundância de
inspirações. Sinto mais facilidade para fazer o bem e aderir à vontade
de Deus. Devo isto ao Sacramento dos enfermos» .
Quis receber todos os dias a absolvição para melhor preparar-se
ao encontro com Jesus. Dizia: «Naquele encontro quero que os olhos
de Jesus não encontrem nada em meu coração que lhe possa causar
desprazer».
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Durante a doença, o seu aspecto tornara-se meigo. Em seu rosto
brilhava outra luz, em seu olhar outra ternura, em seu coração outro
carinho.
As irmãs que viviam a seu lado pressentiam-lhe a santidade.
A Primeira Mestra tornara-se uma oração vivente. Quase sempre
com o terço nas mãos, alternava as palavras com um beijo no Crucifixo.
Nas mãos de Deus e perfeitamente conformada à sua vontade,
contanto que pudesse agradar-lhe, calma, meiga, aguardava o chamado divino.
Do coração brotava, agora, o canto do sofrimento, aceito em Deus
e com Deus, num sorriso calmo que transparecia a presença divina,
numa paciência generosa que lhe dava força. Havia nela uma coragem
nova. Ela que fora sempre tão corajosa! Havia uma constância nova
que chegava ao heroísmo.
Compreendeu profundamente o valor da doença, do sofrimento
e da morte.
Disse ao pe. capelão: «Na minha vida sempre trabalhei. Agora o
Senhor me pede que eu sofra. É necessário unir a ação ao sofrimento,
porque Jesus também, em sua vida, antes trabalhou, depois sofreu.
Morreu sobre a cruz. E nós devemos seguir Jesus e imitar-lhe o exemplo. E agora, à pouca atividade que exerci, uno o sofrimento. Eu o aceito, porque me une a Jesus crucificado. São Paulo dizia que completava
em seus membros a paixão de Cristo. Eu também me considero unida
a Jesus sofredor, a Jesus crucificado. Que ele aceite o meu sofrimento,
a minha morte. A morte me unirá plenamente a Jesus».
Sofria com amor. Um amor que era sacrifício completo. Dissera às
filhas: «Entregamo-nos totalmente a Jesus. E porque não segui-lo até
o calvário?».
Enquanto se consumia, era essencialmente mãe que renova a oferta de sua vida por um ideal sublime. Renovava a oferta, porque a havia feito três anos antes. De fato, aos 27 de maio de 1961, numa carta
reservada e endereçada à mestra das noviças, dizia: «Amanhã, festa
da Santíssima Trindade, quero fazer a oferta da minha vida para que
as Filhas de São Paulo sejam todas santas»
No Natal do mesmo ano tornava pública a sua decisão, escreven11

do a todas as irmãs: «Desejo que todas sejam santas: para isso ofereci
a minha vida».
Com a oferta de sua vida, a Primeira Mestra alcançou o ponto mais
alto da trajetória em direção a Deus.
Podemos dizer que ela já vivia na esperança e na espera da plena
posse dele, na glória.
Ao sacerdote que a assistia durante a doença, dizia: «O Paraíso é o
estado em que se dá plena glória a Deus. Lá não estaremos sujeitos às
misérias terrenas; seremos perfeitos, não é verdade? Oh, Ressuscitar!
Belos, jovens, na plenitude da força! Ressuscitar! E para não mais sofrer e não mais morrer!».
Ao afirmar essas verdades, exultava. O seu rosto se transfigurava
e os seus olhos brilhavam de profunda e intensa alegria.
«Ressuscitar e ressuscitar perfeitos, de modo que nada mais haja
que possa desgostar a Deus. Que possamos permanecer na presença
de Deus, cantar seus louvores, assemelhar-nos a Ele. Agradar-lhe em
tudo. E que Ele possa comprazer-se de nós, de modo pleno e perfeitamente».
Tais eram os desejos da Primeira Mestra. Desejos de sempre, mas
que se tornaram muito vivos nos últimos meses de vida.
«Quanto foi obscuro o início – disse o Fundador – tanto foi resplandecente e glorioso o fim».
Irmã Assunta Bassi assim descreve o último dia da Primeira Mestra aqui na terra:
No dia 4 de fevereiro de 1964, havíamos nos reunido em Albano para
tratar de alguns assuntos. Antes de iniciar a reunião, fomos visitar a
Primeira Mestra. Fiquei impressionada ao vê-la tão emagrecida, mas
com os olhos muito luminosos. O rosto e o olhar pareciam os de uma
criança inocente. Um olhar desprendido, límpido, sem sombras de
pensamentos e preocupações humanas. Olhava-nos e sorria. Quando
entramos em seu quarto, parecia que estava à nossa espera. Não falava mais, como sabemos, mas ouvia e entendia tudo.
Dissemos-lhe: - Primeira Mestra, vamos nos reunir para trabalhar.
Reze por nós.
Sim, sim, sim – nos respondeu.
E sorria, sorria continuamente.
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Terminado o trabalho, ou melhor, na hora do almoço, Ir. Constantina
disse-nos: - A Primeira Mestra já almoçou e as espera para cumprimentá-las antes de adormecer.
Voltamos ao quarto e a encontramos absorta na contemplação de
alguma coisa que eu não saberia definir. Mais uma vez impressionoume aquele olhar, um olhar extasiado, estranhamente alegre; era o sorriso de uma pessoa que não está mais aqui na terra, de uma pessoa a
quem não mais interessam as coisas terrenas. Pensei comigo mesma:
«Que expressão tem hoje a Primeira Mestra!»
Era quase um presságio, porque no dia seguinte, àquela mesma hora,
a Primeira Mestra entrava em agonia.
Nas primeiras horas da manhã do dia 5 de fevereiro, teve a consolação de receber a visita do Primeiro Mestre.
Transcorreu a manhã em meio ao sofrimento, sempre, porém, com
um sorriso que não era mais desta terra.
Pelas 11 horas, Ir. Ignazia Balla que devia ir ao aeroporto Fiumicino,
passou para despedir-se.
- Primeira Mestra – disse Mestra Ignazia – vou a Roma, mas volto
logo.
A Primeira Mestra olhou-a demoradamente, fixando-a.
- Muito bem! – respondeu-lhe sorrindo.
Ir. Ignazia já estava saindo do quarto, quando a enfermeira, que se
encontrava junto ao leito, a chamou de volta, porque a Primeira Mestra fazendo um sinal com o dedo, demonstrara o desejo de querê-la,
novamente, junto de si.
Aproximando-se da cama, inclinou-se levemente para ela. E a Primeira Mestra, sem pronunciar palavra alguma, estendendo os braços a
abençoou, abraçou e beijou.
A seguir, Ir. Ignazia foi até a ala de cirurgia para cumprimentar uma
irmã que havia sido operada. Não tinha ainda entrado no quarto
quando a chamaram com urgência: - A Primeira Mestra está passando mal.
Desceu rapidamente as escadas, chegou à porta do quarto e constatou
o repentino agravamento.
Pouco depois, a Primeira Mestra entrava em agonia. O abraço e o
beijo que dera a ir. Ignazia eram a última despedida.
«Não posso esquecer a última saudação – escreve a superiora da clíni13

ca que presenciara aquela cena – Não posso esquecer o último abraço
que a Primeira Mestra deu à vigária geral, antes de entrar em agonia.
Aquela despedida e aquele abraço pareceram-me um sinal da entrega
da sua herança: a Congregação».

Entrou em agonia perto das 12h30 – continua Ir. Assunta. E nós
permanecemos ao redor dela, rezando. Seu rosto podia-se bem comparar ao de Jesus agonizante. De fato, à cabeceira da cama havia um
quadro de Jesus agonizante, que uma das irmãs enfermas havia pintado para ela. Ela, na cama, tinha o rosto inclinado do mesmo lado que
Jesus, e a mesma expressão espasmódica de um agonizante que sofre.
Acometeu-a um estertor que, insistente, no início, tornou-se mais
forte depois e a seguir mais lento.
Pensava comigo mesma: Meu Deus, quanto sofre!...Mas esta morte
não é a sua morte. Ela está morrendo por alguém... por todas nós...
O Primeiro Mestre, presente, disse-nos: «Leiam o trecho do Evangelho que narra a paixão de Jesus».
Irmã Maria Teresa, sobrinha da Primeira Mestra, abriu o Evangelho e começou a ler. Leu até as palavras: «E inclinando a cabeça, expirou».
A essa altura, o Primeiro Mestre disse: - Basta! Recitem agora, em
voz alta, a fórmula da profissão. A agonia continuava num espasmo
que dilacerava a alma.
O Primeiro Mestre achegou-se bem perto dela e sugeriu-lhe: - Primeira Mestra, ofereça a vida pela Congregação, ofereça a vida e os sofrimentos para que todos os membros da Congregação sejam santos.
E nada mais acrescentou, porque um nó lhe apertava a garganta.
Aproximou-se dela novamente e rezou: «Jesus espero em Ti, creio
em Ti. Amo-te com todo o coração...»
Seguiu-se uma pausa de silêncio ao redor daquele leito que se
transformava em altar, sobre o qual se imolava uma pessoa cheia de
fé e de amor.
O estertor tornava-se sempre mais longo, com intervalos de silêncio, até que a Primeira Mestra abriu os olhos, fechou-os, retesou os dedos. Sem convulsão alguma, cessou o estertor. Já havia sofrido antes.
O último instante foi muito suave.
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A Primeira Mestra havia procurado a perfeição da própria alma
e o pleno desenvolvimento da Congregação. Dois objetivos sempre
presentes ao seu espírito e conquistados. Com efeito, atingiu uma perfeição consumada.
A sua união com Deus, aos 5 de fevereiro de 1964, havia tocado as
raias da mística.
Pôde ver crescer e expandir-se a Congregação que ela dirigira com
amor e fortaleza, com sabedoria e prudência... O Decreto sobre os meios
de comunicação social aprovou indiretamente a Congregação guiada
pela mão sábia e prudente da Primeira Mestra Tecla.
O pequeno opúsculo sobre Os meios de comunicação social foi-lhe
entregue em Albano. Ao recebê-lo, olhou-o com profunda e íntima
alegria. Pôde exclamar: «Agora, Senhor, deixa partir em paz a tua serva, porque com esta aprovação oficial estou certa de ter servido a Igreja e tenho a garantia de haver deixado um patrimônio imenso, seguro,
útil, eficaz, para a difusão da palavra de Cristo».
.
Conseguiu ler o Decreto. E dos seus lábios, como do seu coração,
brotaram um pleno Deo Gratias! A promulgação do Decreto conciliar
do Vaticano II que reconhece definitivamente a missão específica das
Filhas de São Paulo na Igreja universal e a considera no seu valor intrínseco, foi para a Primeira Mestra a última e inefável alegria desta
terra.
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Lembrando Mestra Tecla,
partilhemos entre nós...

Acolhamos a ocasião
da memória da morte
da Mestra Tecla para
uma partilha comunitária,
“relembrando” episódios
de sua vida ou partilhando momentos significativos
de sua presença
na nossa vida paulina.
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Sugestões para uma hora de adoração

Canto de adoração (Exposição do Santíssimo)
L. Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vai ao Pai a não ser por mim (Jo 14,6).
“O caminho traçado pela Primeira Mestra
é para nós um grande caminho, espaçoso, luminoso,
que sobe às alturas da perfeição” (Pe. Alberione).
D. Num momento de oração silenciosa coloquemo-nos na presença,
na escola do Mestre, com as atitudes da Mestra Tecla. Ela rezava
assim:
Tu, meu Deus, pensas sempre em mim, estás dentro e fora de mim.
Meu nome está escrito nas tuas mãos.
Abandono-me a Ti, totalmente e sempre.
Encontremo-nos no Sacrário.
Meu Deus, que eu me esconda em Ti, que me perca em Ti, como uma gota
d’água no oceano.
Rezemos para que cada Filha de São Paulo possa imitar a Mestra
Tecla, possa experimentar e viver a beleza e a profundidade da
vocação paulina, a graça da unidade do chamado, a sua profundidade mística, junto à sua grande força missionária.
Rezemos para que nós, a exemplo da Primeira Mestra Tecla, possamos ser profundamente convictas de que «é o Espírito Santo que
vivifica, inspira e guia a Congregação» (Mestra Tecla).
Canto ao Espírito Santo
D. A Primeira Mestra acreditou, rezou, sofreu muito no silêncio. E a
árvore da Congregação cresceu e floresceu de modo a cobrir com
sua sombra todos os recantos da terra.
Confiemos ao Senhor, por intercessão da Primeira Mestra Tecla,
todas as nossas irmãs, as nossas comunidades, toda a Congregação.
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Intenções espontâneas.
D. O Primeiro Mestre nos repetia que a Primeira Mestra não é alguém
ausente, mas continua presente. Dizia: «Não a sintam distante,
mas sintam-na sempre perto. Não a sintam apenas num sentimento interior, mas na atividade, no pensamento, no querer, na vida.
Quando estava viva, se ia para Alba não estava em Roma; se estava
na Itália, não estava no Japão; mas agora está em todos os lugares
e nunca distante».
L 2.Das conferências de Mestra Tecla
Às vezes lhes vêm este pensamento: dentro de 5 anos, o que será da Congregação? Se todas as Filhas de São Paulo forem unidas, ligadas às Constituições, à Congregação, aos superiores, se vocês se amarem, se forem,
como disse Jesus, um só coração e uma só alma, a Congregação caminhará
bem e florescerá. Jesus, por quatro vezes, rezou: Que todos sejam um,
como o Pai e eu somos um. É preciso que tenhamos esta preocupação.
Procuremos dar tudo à Congregação. Dar-lhe as nossas forças, dar-lhe
tudo aquilo que temos, porque é a nossa mãe e devemos querer-lhe bem.
Sejamos sempre mais unidas, formemos um só coração e uma só alma
entre as várias comunidades. E lembremo-nos de rezar umas pelas outras.
Quando sabemos que alguma comunidade está passando por dificuldades,
recomendemo-la ao Senhor.
D. Façamos alguns momentos de silêncio para verificar se a nossa
vida está em sintonia com as orientações da Primeira Mestra.
Exame de consciência
Canto de pedido de perdão
D. Coloquemo-nos em sintonia com a oração da Mestra Tecla:
T. Oh! Mestre Divino, serve-te deste pobre instrumento
para fazer um pouco de bem às almas. Quero ser dócil.
Tu pensas, tu amas, tu falas ... não eu, Tu.
Sempre maior fé, também se estamos no escuro. Não pretender
ver, sentir... mas crer: Senhor, aumenta a minha fé.
Oh! Meu Deus, quero ser toda tua. Por mim nada posso, mas con18

tigo tudo é possível. Tu és tudo para mim. A minha confiança em
ti é plena, completa.
Oh! Jesus, oh! Maria, agradeço-vos por todas as cruzes, as contrariedades, os sofrimentos que me enviastes. Sei que são gestos de
amor. Que eu possa sempre e em tudo fazer a santa Vontade de
Deus.
A santidade, eu a desejo muito. Viver a vida trinitária como Maria
Santíssima. Confiança no Pai celeste, amar o Filho que veio para
me salvar, confiar na graça do Espírito Santo. O Pai celeste está
sempre perto de mim, dentro de mim, pensa em mim e providencia para todos. Jesus está comigo, o Espírito Santo me santifica.
Viver a união com as três pessoas divinas.
Pensar, com frequência, que a Santíssima Trindade está em mim.
Adoração, união, recolhimento... e manter-me em companhia de
tão grande hóspede. E sendo filhos, na Trindade, somos da família.
D. Peçamos ao Senhor que nos dê a fé da Primeira Mestra para que
possamos confiar, também nós, totalmente em Deus e confiar-lhe
a nossa vida. Rezemos o Segredo de êxito.
T. Oração do Segredo de êxito. L. Orações pág. 183
D. Pe. Alberione disse: «O apostolado sem a chama da vida interior é
estéril, e a vida interior sem o apostolado é vazia».
Mestra Tecla fez própria esta expressão do Fundador, experimentou-a até o sofrimento e a comunicou às irmãs.
L 3. Das conferências da Mestra Tecla
O nosso apostolado é para fazer o bem, portanto, é para sentir as
necessidades das almas! Quando temos algo que nos faz sofrer,
ofereçamo-lo pelas almas, também por aquelas que não conhecemos, que estão em toda face da terra. Tantas almas, e que todas
possam salvar-se.
É uma grande graça que o Senhor nos fez: dar-nos a vocação e a
vocação paulina! É 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 bonita e tão grande!
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D. «Não temais, Eu estou convosco. Não temer, Eu estou contigo»:
esta é a certeza que nos faz viver e descansar em Deus. Façamos
alguns instantes de silêncio para absorver a beleza do dom da
vocação paulina e responder ao chamado do Senhor que se renova
a cada dia.
Dirijamos a nossa oração espontânea de louvor, de agradecimento, de súplica.
Espaço para orações espontâneas
D. A Primeira Mestra concluía sempre cada encontro, cada oração,
confiando-se totalmente a Maria, Rainha dos Apóstolos. Façamolo também nós, respondendo a cada pedido com esta oração:
T. Recebe, ó Mãe!
Após as orações espontâneas
D. Agradeçamos ao Senhor por tudo o que fez através de Mestra Tecla e peçamos que se realize tudo o que a Primeira Mestra repetia
com frequência:
A nossa Congregação seja, realmente «um só coração e uma só
alma» no apostolado e em tudo. Um só coração e uma só alma,
todas animadas para fazer caminhar bem o carro da Congregação
sobre as quatro rodas, todas rodando e nenhuma puxando para
trás. No céu nos encontraremos todas juntas e lá não haverá mais
sofrimentos. Temos esta fé! O tempo é precioso, é muito precioso,
não percamos nunca um minuto de tempo e tudo seja feito por
Deus e pelas almas.
Canto do Magnificat
Reposição do Santíssimo
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