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SIGLAS  DAS  ABREVIAÇÕES

VPC        Vi porto nel cuore
CSAS       Un cuor solo un’anima sola
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MÊS EM COMPANHIA  
DA PRIMEIRA MESTRA TECLA

Somos convidadas a recordar vivamente a herança de amor que 
Mestra Tecla nos deixou com um apelo de mãe: “Se todas as 

Filhas de São Paulo se quiserem bem, se tiverem um só coração e 
uma só alma, andarão bem e a Congregação florescerá”.
No mês de fevereiro, todos os dias, caminhemos juntas em com-
panhia de Mestra Tecla.

Intenções particulares

– Rezar pela beatificação da Primeira Mestra Tecla e pelas vo-
cações.

– Crescer no amor por Deus e pelas pessoas.
– Viver e progredir sempre no amor fraterno em nossas comu-

nidades.

Esquema temático

– O amor é sem medida (1º-3º dia).
– O amor é eterno (4º-7º dia).
– O amor é oração (8º-10º dia).
– O amor é altruísmo (11º-14º dia).
– O amor é paciência (15º-18º dia).
– O amor é perdão (19º-20º dia).
– O amor é progressivo (21°-25° dia).
– O amor é alegria (26º-28º dia).
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ORAÇÃO  
PARA PEDIR GRAÇAS

Trindade Santíssima, eu vos agradeço 
pelos dons singulares de luz, de graça 

e de virtude concedidos à venerável Irmã 
Tecla Merlo, e por tê-la escolhido e consti-
tuído mãe sapiente e guia seguro das Filhas 
de São Paulo.
Concedei-nos, por sua intercessão, a graça 
de viver amando o que ela amava: Jesus 
Mestre, a Eucaristia, a Igreja, o Evangelho 
anunciado a todos os povos com os instru-
mentos da comunicação social, até o com-
pleto sacrifício.

Ó Senhor, se estiver nos desígnios de vossa divina sabedoria, exaltai 
esta Serva fiel para alegria da Igreja, para o bem da humanidade e 
concedei-nos,  por sua intercessão, a graça que nós vos pedimos ... 
Amém!

Com Aprovação eclesiástica

Solicitamos a quem receber graças e favores por intercessão da venerável Ir. Tecla 
Merlo, que comunique à Superiora geral das Filhas de São Paulo, Via S. Giovanni 
Eudes 25, 00163 - Roma.



5

1º DIA

O AMOR É SEM MEDIDA

Deus nos dá prova de seu amor por nós, porque,  
quando ainda éramos pecadores,  
Cristo morreu por nós (Rm 5,8).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Que este seja um ano pleno de caridade. Sigamos o exemplo de 
Nossa Senhora. Quando tivermos que dizer alguma coisa ou  

julgar uma irmã, perguntemo-nos: “Como faria Nossa Senhora no 
meu lugar? Ela diria isso? Ela diria assim? Ela trataria assim sua 
irmã?”. […] E lembremos-nos sempre desta regra elementar: “Não 
faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti”. Se nós re-
ligiosas seguimos Nossa Senhora como modelo e nos perguntamos: 
“Como Nossa Senhora faria no meu lugar?”, certamente iríamos à 
frente bem. Se o Senhor nos permitir concluir bem o ano, nos encon-
traremos bem no julgamento de Deus, e o Senhor será magnânimo 
conosco como nós o tivermos sido com os outros. É como rezamos 
no Pai-nosso: “Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as 
dos outros” (cf. Mt 6,12). Mas se não perdoas, se julgas tudo, te con-
denas a ti mesma. Portanto, sejamos espertas! Tudo está a nosso 
favor. (CSAS 61,6).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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2º DIA

O AMOR É SEM MEDIDA

Se um homem possui cem ovelhas e uma se perde,  
não deixa as noventa e nove e vai a procura daquela  
que se perdeu? E se por acaso a encontrar,  
em verdade vos digo: com ela se alegrará mais do que as  
outras noventa e nove que não se perderam (Mt 18,12-13).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Desejamos viver esta paz? Queremos estar no número dos ho-
mens de boa vontade? Procuremos conformar-nos em tudo 

e sempre com a vontade divina. Se fizermos isso, viveremos uma 
vida feliz sobre esta pobre terra e muito feliz na eternidade.
Este é o augúrio que desejo para mim e para todas vocês: que este-
jam sempre unidas à vontade de Deus para estar sempre contentes. 
Que façamos sempre o que agrada ao Senhor, mesmo que desagra-
de à natureza! “Como Deus quer, assim eu também quero.”
Outra fonte de paz e de alegria é a caridade de família. Querer-
nos bem, tolerar os defeitos, desculpar os erros, ajudar-nos mutua-
mente! Que esta caridade exista também entre as casas, entre as ir-
mãs, entre superiora e súdita. Que sejamos uma só coisa! Então nós 
agradaremos realmente ao Senhor. (VPC 85).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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3º DIA

O AMOR É SEM MEDIDA

Portanto, se eu, Senhor e Mestre,  
vos lavei os pés, também vós deveis  
lavar os pés uns dos outros (Jo 13,14).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Existe um pensamento do Primeiro Mestre que diz: “O grau de 
fervor de uma casa se mede pela observância da caridade”. 

Queremos saber se somos fervorosas? Vejamos se estamos vivendo  
a caridade. Sigamos a imensa caridade que Jesus teve para conosco 
e procuremos retribuir-lhe  o amor, amando-nos entre nós. É tão 
pouco o que nós temos feito, mas é muitíssimo o que o Senhor nos 
deu! Não dá nem para comparar. Então, de boa vontade, façamos 
este pequeno sacrifício de querer-nos bem. […] Que possamos re-
ceber as graças que o Senhor nos preparou e que ele quer nos dar, e 
certamente nos dará se lhe prepararmos o lugar. Se você quiser co-
locar, por exemplo, um pouco de água num copo que já está cheio, 
não consegue, porque não tem mais lugar. Assim acontece com a 
nossa alma, o nosso coração. Se o Senhor quer dar-nos suas graças, 
mas a alma, o coração e a mente estiverem cheios de outras coisas 
que não de Deus, ele não cabe mais aí (CSAS 127,7).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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4º DIA

O AMOR É ETERNO

Se, pois, ressuscitastes com Cristo,  
buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado  
à direita de Deus (Cl 3, 1).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Tenhamos presente que não podemos ficar na terra para sempre, 
então devemos preparar-nos para a eternidade. Somos pessoas 

da eternidade e todas as coisas que fazemos têm repercussão na 
eternidade. Assim, para que nossas ações sejam todas santas, todas 
boas, devemos realizá-las na graça de Deus e na santa vontade de 
Deus. Que a mente, a vontade e o coração estejam sempre direcio-
nados para o céu, não para a terra. O Senhor nos criou para si e para 
o belo paraíso. Sejamos corajosas! Peçamos a Nossa Senhora a gra-
ça de ter sempre os nossos pensamentos voltados para o céu. Sim, 
devemos ocupar-nos das coisas da terra porque este é nosso dever, 
mas nunca apegar nosso coração a elas! Como diz São Paulo: “Faça 
as coisas, ou use as coisas como se não fossem necessárias” (cf. 1 
Cor 7,31). […] Deixamos o mundo e, às vezes, não somos nem do 
mundo e nem de Deus. Somos todas de Deus! Tornemo-nos santas, 
chegaremos um dia lá em cima onde nos sentiremos sempre bem. 
Lembremo-nos de que somos criadas para o paraíso (CSAS 46,15).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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5º DIA

O AMOR É ETERNO

Ninguém pode servir a dois senhores; pois ou odiará um  
e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Não podeis servir a Deus e à riqueza (Mt 6, 24).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Precisamos mortificar nosso amor próprio, procurar apegar-nos 
a Deus, fazer penitência, mortificar-nos para adquirir a virtu-

de e estar de acordo com todas. [...] Quando notamos que estamos 
descontentes, que não nos damos bem com essa ou aquela, nessa 
casa ou na outra, perguntemo-nos: mas de onde vem isso? No fun-
do descobrimos que é o nosso amor próprio que quer se satisfazer. 
Mas nesta terra não há nada que nos satisfaça plenamente, porque 
nosso coração é grande demais para se contentar com as coisas que 
passam, só Deus pode preenchê-lo. Somente Deus pode tornar-nos 
contentes, somente servindo a Deus, amando-o e sacrificando-nos 
por ele, estaremos sempre contentes. Queremos estar contentes? 
Apeguemo-nos a Deus em qualquer lugar, com qualquer pessoa, 
em qualquer ofício, em qualquer casa, então estaremos sempre con-
tentes (CSAS 110,3).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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6º DIA

O AMOR É ETERNO

Nós, de fato, temos a cidadania nos céus,  
de onde esperamos, como salvador,  
o Senhor Jesus Cristo (Fl 3,20). 

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Procuremos cimentar nossa união com o cimento da caridade. 
Temos que passar por cima de alguma coisa? Façamos isso. Na 

vida é preciso saber passar por cima de muitas coisas, porque um 
dia tudo vai acabar, e nós também. Trabalhemos, saibamos compa-
decer-nos e ajudar-nos umas às outras, pensando na eternidade. Es-
tamos na vida religiosa para fazer o quê? Aquilo que gostamos? Es-
tamos aqui para servir ao Senhor, para trabalhar pelas almas, pois 
queremos ensiná-las. Mas como Jesus se comportou? Primeiro fez e 
depois ensinou. Queremos ensinar aos outros a caridade? Antes de 
tudo, devemos vivê-la (CSAS 48,4).
Procuremos fomentar e cimentar a caridade: a caridade paciente, 
aquela escrita nos cartazes pendurados nas paredes. […] Tenhamos 
muito cuidado para que todas sejam de Deus e não dizer nenhuma 
palavra que possa ofender ao próximo. Comportemo-nos  bem! Pre-
cisamos obter a graça de que a caridade reine no mundo (CSAS 48,6).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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7º DIA

O AMOR É ETERNO

Eu vos digo: Toda vez que não fizestes isso a um desses  
pequenos, a mim não o fizestes. E estes irão ao castigo eterno, 
mas os justos à vida eterna (Mt 25, 45-46).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Nossas Constituições têm nada menos que um capítulo sobre 
a caridade (art. 170-175): vê-se que esta virtude é realmente 

difícil e importante. Importante porque seremos julgadas sobre a 
caridade. Quando se veem ciúmes, rivalidades, e não se gosta de 
ir naquela casa porque lá está a irmã tal; pensemos um pouco se a 
caridade está sendo bem vivida? Amamos nossas irmãs? O Senhor 
diz: “Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mt 19,19). E quem 
é o próximo? Conviver com quem está no Japão ou na América é 
fácil, mas viver com aquela que está perto de nós, que nos toca, nos 
empurra, nos irrita é mais difícil. Queremos salvar-nos? O primeiro 
dever é a caridade. Nossa missão é difundir o Evangelho, mas antes 
de tudo devemos amar o próximo: “Se não ama a seu próximo que 
vê, não diga que ama a Deus que não vê” (cf. 1Jo 4,20) (CSAS 98,1).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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8º DIA

O AMOR É ORAÇÃO

Portanto, se vós, mesmo sendo maus, sabeis dar coisas boas  
a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus,  
dará coisas boas aos que lhe pedirem? (Mt 7,11).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Levo-as todas no coração, sempre: todos os dias as  recomendo 
ao Senhor e as coloco sob o manto de Nossa Senhora. Ela é nos-

sa primeira e grande Mestra, nossa Mãe e Rainha, poderá respon-
der e atender todas as necessidades de suas filhas. Não tenhamos 
medo: estamos em boas mãos. Devemos apenas ser boas. Se nunca 
ofendermos ao Senhor,  sua ajuda não nos faltará (VPC 112).
Os problemas se resolvem com a oração e a mortificação, e com 
um pouco de caridade com as outras. Pensemos que, se não tiver-
mos caridade com o próximo, não teremos nem mesmo o amor de 
Deus. Devemos ter muita união e caridade entre nós; como Filhas 
de São Paulo devemos imitar nosso pai, ser mulheres fortes. Lançar-
se para frente! Também para a saúde, oito vezes sobre dez se está 
bem quando se quer estar bem (CSAS 98,8).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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9º DIA

O AMOR É ORAÇÃO

Não peço somente por eles,  
mas também por aqueles que crerão em mim  
pela palavra deles (Jo 17,20).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Tenhamos um grande coração: recomendamos sempre ao Senhor 
todos os homens que estão no mundo, todos os pecadores, to-

dos os infiéis, não sejamos almas mesquinhas que pensam apenas 
em rezar para si mesmas. Sim, tudo bem, mas é preciso rezar para si 
mesma, mas depois se deve ter um coração grande e compreender a 
todos, e o Senhor, que vê nossas intenções, será tão generoso cono-
sco quanto o somos com os outros. Tenhamos coragem, avancemos 
sob a proteção de Nossa Senhora e que todos os minutos deste ano 
pertençam a Deus (CSAS 29,8).
Que todas possam alcançar a meta e que ninguém se perca. Que nen-
huma se perca! Esta é a oração que devemos sempre fazer. Quando o 
Juiz fizer o apelo, que todas as Filhas de São Paulo estejam presentes 
no palácio de São Paulo no paraíso e ocupem aquele bonito lugar que 
o Senhor preparou para cada uma. Então, rezemos umas pelas ou-
tras. Desejo que todas cheguem não só ao paraíso, mas a uma grande 
santidade, à qual o Senhor as destinou quando as criou (CSAS 96,16).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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10º DIA

O AMOR É ORAÇÃO

Exorto-vos, irmãos, por Jesus Cristo nosso Senhor  
e pelo amor do Espírito Santo, a que luteis comigo  
nas orações a Deus por mim (Rm 15,30).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Rezemos muito por todas as nossas necessidades e as de todos 
os homens, por aqueles que sofrem. […] Tenhamos um coração 

grande como o de Jesus (VPC 64).
A oração deve ser mais abundante quando o apostolado for mais 
cansativo e as comunicações com leigos são mais frequentes e pe-
rigosas. Nunca negligenciemos a oração, especialmente a visita e 
a meditação, e quando tivermos mais coisas a fazer, a oração seja 
ainda mais abundante. […] Tenhamos confiança, não desanimemos 
nunca. Mesmo quando vemos que algumas irmãs parecem estar 
sempre no mesmo ponto, tenhamos confiança em Deus, confiança 
em nossa Rainha, confiança no Divino Mestre e roguemos a São 
Paulo que nos ajude. Se nos apegarmos ao Senhor, se formos almas 
de vida interior, teremos sempre as graças necessárias para nós e 
para as almas que nos foram confiadas (CSAS 96,15).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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11º DIA

O AMOR É ALTRUÍSMO

O amor de Cristo nos impulsiona, considerando que um 
morreu por todos, então, todos morreram, e morreu por todos 
para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para 
Aquele que morreu e ressuscitou por eles (2Cor 5,14-15).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Precisamos acostumar-nos a esquecer-nos mais de nós mesmas, 
de nossos interesses. Quantas vezes estamos ansiosas, preocu-

padas com as nossas pequenas coisas! Cuidamo-nos para não ter 
desgostos, não ter que sofrer; estamos sempre sobre nós mesmas, 
nossas pequenas dores, buscando pequenas satisfações e esquecen-
do-nos do mais importante. Não digo que sempre se faz assim, mas, 
às vezes, somos muito egoístas, criamos um mundinho só nosso 
e ai de quem nos toca! Ter uma grande mente, um grande cora-
ção, pensar no mundo inteiro, nas inúmeras almas que esperam a 
luz do Evangelho e que talvez sejam perdidas. Se não pudermos ir 
pessoalmente, podemos oferecer nossos pequenos sofrimentos por 
elas. Esqueçamo-nos mais de nós mesmas para lembrar-nos mais 
dos que sofrem. Muitas coisas não podem ser compreendidas se 
não as enxergamos. Devemos sentir a responsabilidade daquelas 
almas que não conhecem o Senhor e ainda esperam a luz do Evan-
gelho (CSAS 12,1).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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12º DIA

O AMOR É ALTRUÍSMO

A Caridade tudo desculpa,  
tudo crê, tudo espera,  
tudo suporta (1Cor 13, 7).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Nas famílias sempre são necessárias pessoas que têm o ofício 
do óleo. Você sabe o que o óleo faz? O óleo faz isto: quando 

se quer conservar a molho, coloca-se junto um pouco de óleo na 
garrafa, para não deixar entrar o ar. Quem tem o ofício de ser óleo, 
quando vê que alguma não está bem ou um pouco nervosa, tenta 
amenizar, pedir desculpas. Numa comunidade, quem exerce o ofí-
cio do óleo é de grande ajuda, seu trabalho beneficia a todas (CSAS 
18.8).
Nunca julgar mal, porque não sabemos como essa alma está diante 
do Senhor. Às vezes, parece que uma ação não é boa, mas diante de 
Deus ela ainda pode ter um merecimento; como sabem, isso tam-
bém pode acontecer. Por isso, não devemos pensar mal, e não julgar  
as irmãs. Cultivar o hábito de sempre julgar bem, isso é também 
nosso interesse, porque se não julgamos os outros, o Senhor tam-
bém não nos julgará (cf. Mt 7,1) (CSAS 18,7).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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13º DIA

O AMOR É ALTRUÍSMO

Meus filhos, por quem sofro novamente  
as dores do parto, até que Cristo  
seja formado em vós (Gl 4,19).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Outra coisa muito importante, como o Primeiro Mestre também 
diz, é que devemos amar as almas. Amar as almas! Sentir o 

peso de tantas almas que se perdem justamente com os meios que 
temos em nossas mãos para fazer o bem: imprensa, cinema, rádio, 
televisão. Muitas almas são perdidas! O Primeiro Mestre costuma-
va dizer: “Pensem nos milhões de pessoas diante de espetáculos 
imorais. À noite, enquanto dormimos, grandes rotativas imprimem 
milhões e milhões de folhas contra a religião e a moral”. É o diabo 
que trabalha para ganhar almas. Devemos amar as almas, sentir a 
responsabilidade, lançar-nos ao apostolado para lhes fazer o bem. 
[…] Sentir o tormento das almas às quais devemos chegar e ajudar a 
salvar a si mesmas! E então a piedade torna-se mais animada. É pre-
ciso habituar as irmãs a rezar e a se unir ao Senhor (CSAS 120,3.7).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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14º DIA

O AMOR É ALTRUÍSMO

Nós vos exortamos, irmãos, a corrigir os indisciplinados,  
encorajar os desanimados, cuidar dos fracos,  
ter paciência com todos (1Ts 5, 14).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Estejamos sempre mais unidas ao Senhor. Procuremos também 
estar unidas entre nós pela caridade, ajudando-nos mutuamen-

te a corrigir os defeitos, para irmos à frente bem (CSAS 18,16).
Eu gostaria de dizer-lhes isto: procuremos exercitar a ajuda frater-
na. Sabem o que é a ajuda fraterna? Por exemplo, vemos que uma 
irmã comete um erro ou faz algo errado, procuremos corrigi-la, mas 
não na frente de todas. Fazer como diz o Evangelho: Se teu irmão 
errou, corrige-o, mas em particular, só entre os dois. Se continuar 
incorrigível, referir à Igreja... (cf. Mt 18,15-16) (CSAS 18,5).
O espírito do mundo entra também nas casas religiosas e o diabo, 
que é astuto, sabe o que fazer para destruir a caridade fraterna e 
impedir que se faça o bem às almas: o egoísmo. Quando uma famí-
lia tem três ou quatro filhos e um deles vai bem, é promovido, têm 
boas notas, um diploma, todos os outros se alegram. É isso que nós 
devemos fazer: alegrar-nos com o bem das outras (CSAS 98,2).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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15º DIA

O AMOR É PACIÊNCIA

Por isso, vos convido a levar uma vida digna da vocação  
à qual fostes chamados, com toda a humildade,  
mansidão e longanimidade,  
suportando-vos uns aos outros com amor (Ef 4, 1-2).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

O Senhor nos deu uma bela vocação, por isso tenhamos uma 
conduta digna de nossa vocação, cumprindo bem nossos deve-

res de piedade, estudo, apostolado; nossos deveres na observância 
dos votos: obediência, pobreza, castidade […] Não é nem preciso 
dizer que é necessária muita paciência, não é? É preciso paciência 
conosco, com as coisas, com os outros. […] Paciência para viver e 
paciência para morrer. Sempre! […] Não sabemos quanto nós pesa-
mos sobre os outros e, no entanto, sentimos que os outros são pesa-
dos, chatos e que nós devemos suportá-los. Somos de peso uns para 
os outros, porque todos temos nossos defeitos. [...] A cada minuto 
temos alguma coisa para suportar: uma palavra aqui, outra coisa 
lá. Especialmente nas comunidades existem colisões entre nós. Se 
no meio delas colocarmos um pouco de amor de Deus, o impacto 
se ameniza, e não machuca tanto, e se colocarmos um pouco de 
paciência, um pouco de mansidão, o impacto cessa (CSAS 2,4-5).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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16º DIA

O AMOR É PACIÊNCIA

Escolhidos e amados por Deus, santos e amados,  
revistam-se de sentimentos de compaixão, bondade,  
humildade, mansidão, paciência.  
Suportem-se e perdoem-se mutuamente sempre  
que tiverem queixa contra alguém: cada um perdoe o outro 
do mesmo modo que o Senhor o perdoou (Cl 3,12-13).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Na família é oportuno praticar as pequenas virtudes: a caridade, 
a paciência, o silêncio [...]. Quem é fiel nas pequenas coisas, 

tem força para ser fiel também nas ocasiões em que é necessária 
maior virtude (VPC 162).
Suportem-se mutuamente e não creiam que são as outras que se fa-
zem suportar: eu te suporto e tu me suportas. Especialmente quando 
se vive em comunidade é necessário recordar: “Fazei o bem, sobretu-
do aos vossos irmãos na fé”, nós poderíamos dizer: às nossas irmãs, 
isto é, saber ajudar, ser compassivas. […] Falar sempre bem. Se al-
guém começa a pensar bem de todas, a amar todas, então as boas pa-
lavras de compaixão e de ajuda derivam disso. O que desejamos que 
exista entre nós? Queremos que reine a união da caridade, o amor 
mútuo, e que todas puxem para o mesmo lado (CSAS 37,3.4).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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17º DIA

O AMOR É PACIÊNCIA

Hipócrita! Tira primeiro a trave de teu olho  
e então poderás ver claramente para tirar o cisco  
do olho do teu irmão (Mt 7,5).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Se isso é bom para os cristãos, é ainda melhor para os religiosos. 
Aceitar de boa vontade das mãos de Deus todas as contrarie-

dades, cruzes e mortificações. Empenhar-se para estar de acordo, 
querer-se bem, suportar-se, compadecer-se. Mesmo que alguém me 
diga uma palavra que não gosto, eu a suporto por amor a Deus. [...]  
Devemos viver junto, portanto, procuremos ser pacientes, supor-
tando-nos por amor a Jesus [...] Todos os dias e todos os momen-
tos existem coisas para suportar, mesmo que seja apenas o fato de 
estarmos em lugares apertados e ao mesmo tempo não termos gente 
suficiente. Em todas as casas, em todas as repartições estas queixas 
são ouvidas. Mas não podemos fazer como nos contos de fadas, que 
ao toque de uma varinha mágica um belo edifício aparece e, com 
outro, aparecem pessoas.  Saber adaptar-se, não ser egoísta. Muitas 
vezes o somos: para mim quero o mais bonito, o melhor [...] e as 
outras que se arrumem (CSAS 44,3.4).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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18º DIA

O AMOR É PACIÊNCIA

Que a perseverança se torne uma obra perfeita,  
a fim de serdes perfeitos e íntegros,  
sem falhar em nada (Tg 1,4).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Antes de tudo, ter paciência consigo mesma, e depois saber com-
padecer-se mutuamente. Nas famílias, mas, sobretudo nas fa-

mílias religiosas, a primeira virtude que se deve ter é precisamente 
a paciência. A paciência é também fortaleza, pois é filha da caridade 
e neta da humildade (CSAS 18,4).
Uma graça que devemos pedir ao Senhor é a paciência. A paciência 
é também fortaleza, e a fortaleza é um dom do Espírito Santo (CSAS 
114,14).
Em todas as casas estão expostas as características da caridade. Mas 
qual é o sentido de colocá-las na parede? Não basta apenas sabê-las 
de cor, ou vê-las ali, mas colocá-las dentro de nós e praticá-las. “A 
caridade é paciente”. Em nosso exame de consciência, perguntemo-
nos: eu tenho paciência? A caridade tudo suporta. E eu consigo su-
portar? (CSAS 59,5).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai- Nosso - Ave Maria – Glória...
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19º DIA

O AMOR É PERDÃO

Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim  
para que eu deva perdoá-lo? Até sete vezes?  
Jesus lhe respondeu: “Não te digo até sete vezes,  
mas até setenta vezes sete” (Mt 18, 21-22).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Todos nós precisamos de perdão! Devemos primeiramente per-
doar-nos umas às outras para que o Senhor, por sua vez, nos 

perdoe. Dizemos isso todos os dias no Pai-nosso: “Perdoa-nos, as-
sim como nós perdoamos ao que nos ofendeu” (cf. Mt 6,12). Se não 
perdoarmos, se julgarmos mal as nossas irmãs, se alimentarmos 
suspeitas, invejas e ciúmes nos afastamos do Senhor. Como nós tra-
tamos nossas irmãs e como nos compadecemos dos outros, assim 
o Senhor nos perdoará. Esta é a medida. Queremos ser perdoados 
amplamente? Perdoemos amplamente (CSAS 128,2).
Todas nós precisamos do perdão do Senhor, porque todas nós já 
fizemos nossas travessuras. Se perdoarmos às outras, o Senhor nos 
perdoa. Todos os dias nós rezamos isso no Pai-nosso, mas, às vezes 
deixamos crescer em nosso coração certo ressentimento, algo que 
não agrada ao Senhor (CSAS 71,2).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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20º DIA

O AMOR É PERDÃO

Perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também  
perdoamos a todos aqueles que nos devem;  
e não nos deixeis cair em tentação (Lc 11, 4).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

O Senhor veio ao mundo para salvar-nos; ai de nós se ele fizesse  
conosco como nós, às vezes, fazemos com as outras, se ele visse 

apenas os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas faltas! Ele 
perdoa, esquece e não recorda mais nossas faltas. E nós, ao invés, 
ficamos sempre lembrando as pequenas coisas que as irmãs nos fi-
zeram? [...] Se não sabemos suportar uma palavra, onde está a nossa 
virtude? O que cremos ser? (CSAS 61,5).
O que nosso Senhor, que é o Mestre, nos ensinou? Como ele fez? 
Meditemos somente nisso: estava na cruz, os carrascos o pregaram, 
lhe colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça, o insulta-
ram..., inocente. E o que Jesus disse? Amaldiçoou? “Pai, perdoai-
lhes porque não sabem o que fazem” (Lc 23,34). Se quisermos ser 
perdoadas, perdoemos (CSAS 50,3).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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21º DIA

O AMOR É PROGRESSIVO

Digo isto: esquecendo-me do que fica para trás,  
avançando para o que está adiante, segundo a meta,  
prossigo para o prêmio da vocação que vem do alto,  
de Deus, em Cristo Jesus (Fl 3,13-14).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Nossa querida Congregação deve se desenvolver. [...] Procure-
mos fazer morrer sempre mais o nosso egoísmo e encher-nos 

de Deus. Cada dia um passo em frente: cada uma procure progre-
dir, e fazer progredir também o seu ofício, os seus trabalhos e assim 
toda a Congregação progredirá (VPC 88).
Antes de tudo, estar sempre unida a Deus, progredir no seu amor 
com a oração, o apostolado, o sacrifício, fazer o bem a todos, des-
gastar-se pelas pessoas como o nosso pai São Paulo. Esta é a nossa 
especialização, lhes agrada? Estão de acordo em consegui-la? Avan-
te, com confiança em Deus: nós, sozinhas, nada podemos fazer, mas 
com Deus, tudo é possível (VPC 274).
Se desejarmos o verdadeiro bem para nós, procuremos progredir na 
virtude, na perfeição, na santidade. Que o Senhor conceda muitas 
graças a todas, as faça compreender bem as coisas, para que possa-
mos encaminhar-nos e avançar a passo rápido, na verdade, correr 
(CSAS 50,11).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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22º DIA

O AMOR É PROGRESSIVO

A Caridade não falta com o respeito,  
não busca o seu interesse, não se irrita,  
não leva em conta o mal recebido (1Cor 13,5).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Nós somos as filhas do Apóstolo da caridade. Quem falou mel-
hor que Paulo sobre a caridade? Ele é nosso pai! Devemos ser 

santamente orgulhosas disso. […] Procuremos chegar às sutilezas 
da caridade. […] Ser contentes e procurar chegar à perfeição da ca-
ridade mútua. As doentes são muito bem cuidadas. Que haja tam-
bém entre vocês essa caridade aprimorada. Se notarmos um defeito 
numa irmã, rezemos por ela na comunhão pela manhã, pedindo ao 
Senhor que ela possa se corrigir (CSAS 59,7.9).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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23º DIA

O AMOR É PROGRESSIVO

Tenham em vós os mesmos sentimentos  
que havia em  Cristo Jesus (Fl 2,5).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

O Senhor diz: “Onde dois ou três estiverem reunidos, em meu 
nome, eu estou no meio deles” (cf. Mt 18,20). Mas se vivem 

brigando, o Senhor se retira. Não queremos deixar o Senhor ir-se 
embora! Que o Senhor se sinta bem em nosso meio, nos ajude e 
nos ilumine; desejemos imitar sua doçura, sua humildade, sua com-
preensão (CSAS 18,12).
Leiamos o evangelho e sigamos os exemplos de Jesus. Nós difun-
dimos o evangelho, mas acima de tudo devemos praticá-lo. Se o 
praticarmos, quando o levarmos aos outros, fará grande bem. […] 
Aprendamos de Jesus, aprendamos a praticar o Evangelho. Ao ler 
o Evangelho, perguntemo-nos: “Eu sigo os exemplos que o Divi-
no Mestre nos deixou?” [...] Recordemos então que Jesus, além do 
exemplo, nos dá também a graça de podermos imitá-lo (CSAS 18,14).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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24º DIA

O AMOR É PROGRESSIVO

A caridade é magnânima,  
é benévola, não é invejosa, não se vangloria,  
e não se engrandece (1Cor 13,4).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Façamos em nossas famílias a “Cruzada da Bondade”, na qual a 
vitória será da melhor, da mais compreensiva, da mais caridosa, 

da mais paciente. Então, através do exemplo, da palavra, da im-
prensa levamos a “Cruzada da Bondade” aos outros, assim ajuda-
mos a orientar os homens nos deveres cristãos (VPC 130).
São Paulo diz: “Imitai a mim”, eu diria que o imitemos na carida-
de, aliás, até nas sutilezas da caridade. Mas para vivê-las é preciso 
imitá-lo, sobretudo nas coisas mais importantes. Sabem quais são as 
sutilezas da caridade? Ser gentis entre nós, responder com educa-
ção, tratar-se bem, […] ser cordiais com todas. […] Como era a cari-
dade de São Paulo? Fazia-se tudo para todos, tinha um coração bon-
doso, era gentil com todos.  Tratar-nos bem e responder-nos bem. 
[…] Nunca criticar! Pois vocês sabem o que a caridade quer? Que 
também a suscetibilidade dos outros seja respeitada (CSAS 6,1-4).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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25º DIA

O AMOR É PROGRESSIVO

Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer;  
se tiver sede, dê-lhe de beber; desse modo,  
você fará o outro corar de vergonha (Rm 12,20).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Quanto mais guardamos em nosso coração pequenos rancores, 
será mais difícil corrigir-nos; quanto mais os mantivermos, 

mais criam raízes. Ao invés disso, quando temos alguma dificulda-
de ou alguma nos fez sofrer, humilhemo-nos, até o ponto de pedir-
lhe perdão, porque fomos a ocasião daquela falta. Então, pouco a 
pouco, a virtude torna-se mais fácil. Lembremo-nos bem disso se 
queremos conquistar a humildade, adquirir a caridade, a virtude! 
A virtude deve ser exercitada, pois se não a exercitarmos nunca a 
conquistaremos, e a exercitamos quando aparecem as oportunida-
des. Se tudo corresse bem, se nada acontecesse contra nós, como 
faríamos para exercitar-nos na virtude? (CSAS 59,6).
O passado já era, aquilo que foi feito, está feito. Se bem feito, ele nos 
espera nas portas do céu, se mal feito, peçamos perdão e procure-
mos fazer um pouco de penitência. Resta-nos apenas o momento 
presente, este momento (CSAS 81,4).

Oração para pedir graças (p. 4) 
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória...
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26º DIA

O AMOR É ALEGRIA

Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos.  
Vossa mansidão seja conhecida por todos.  
O Senhor está próximo (Fl 4, 4-5).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Façamos tudo o que podemos pelas vocações, sem nos cansar e 
sem desanimar. Quem está verdadeiramente contente com a 

sua vocação, preocupa-se em ajudar outras a participarem de sua 
alegria (VPC 171).
Sabem o que é preciso para estar sempre alegre? É estar contentes 
com o que temos, desapegadas de nós mesmas. Quando alimenta-
mos muitos desejos e buscamos certas comodidades, nunca pode-
remos ser santamente alegres porque sempre temos alguma preo-
cupação. São Paulo sabia isso, sabia dizer as coisas, e sabia dizê-las 
bem! Que nós saibamos aceitá-las (CSAS 107,1).
Sejam sempre alegres! Por que às vezes alguma está triste? Por que 
estar triste quando o Senhor está ao nosso lado e podemos procu-
rá-lo para lhe contar todas as nossas coisas, todos os nossos proble-
mas e ele pode nos ajudar? (CSAS 144,7).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória
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27º DIA

O AMOR É ALEGRIA

Nisso, todos reconhecerão  
que são meus discípulos: se tiverdes amor  
uns pelos outros (Jo 13,35).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Devemos querer bem a todas, saber ajudar-nos, ser compassivas. 
Assim a alegria reinará entre nós, e o Senhor reinará entre nós. 

Jesus no Evangelho diz: “Quando dois ou três estiverem reunidos 
em meu nome, eu estou no meio deles” (cf. Mt 18,20) (CSAS 59,8).
Devemos estar muito atentas! Querer-nos muito bem.  Estar juntas, 
tratar-nos com respeito, cortesia, e ajudar-nos mutuamente. A con-
vivência é tão bonita! As Constituições dizem: “Compadeçam-se 
nas aflições, suportem-se nos defeitos, perdoem-se as ofensas, rego-
zijem-se na alegria” (art. 172). Saibamos também dar um pouco de 
prazer às irmãs, mesmo que nos custe algum sacrifício. Se fizermos 
assim, podemos tornar a vida mais alegre. Se cultivarmos a carida-
de entre nós, a nossa Congregação será uma antecâmara do paraíso, 
não lhes parece? (CSAS 104,9).

Oração para pedir graças (p. 4)
Pai-Nosso - Ave Maria – Glória
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28º DIA

O AMOR É ALEGRIA

Tendo purificado vossas vidas na obediência à verdade  
para viver um amor fraterno sincero,  
amai-vos uns aos outros,  
intensamente e de coração puro (1Pe 1,22).

Das palavras e escritos de Ir. Tecla Merlo

Façamos como as abelhas que pousam sobre as flores, colhem 
néctar e nos dão o mel; ser como abelhas: ver sempre o bem nas 

irmãs […]. Olhemos sempre o lado bom das coisas e das pessoas, e 
estaremos sempre contentes (CSAS 15,7).
Como nos sentimos em relação à caridade? Amamos todas as ir-
mãs? […] As Constituições dizem também: “Promova-se o verda-
deiro bem das irmãs; mostre-se mesmo exteriormente e parta de-
veras do coração a alegria e o contentamento pelas qualidades das 
irmãs” [art. 171]. Nós nos alegramos com as qualidades das irmãs 
ou sentimos certo mal-estar? (CSAS 24.13).
Exercer a caridade entre nós é a coisa mais difícil. É fácil viver a 
caridade com quem mora longe [...] Isso é fácil, a gente nunca se vê; 
nós nos amamos, rezamos por elas e tudo fica certo. Mas amar-nos 
umas às outras quando estamos sempre juntas é mais difícil, mas 
mais meritório. O Senhor nos dá a graça (CSAS 129, 5).
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