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PRIMEIRO DIA
Teresa de Calcutá:  
chamada por Deus 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

Oração inicial

Senhor Jesus, fizeste de Santa Teresa de 
Calcutá um exemplo inspirador de muita 
fé e caridade ardente, uma testemunha 
extraordinária do caminho da infância es-
piritual e uma grande e inestimável mestra 
do valor e dignidade de cada vida humana. 
Concede que ela possa ser venerada e imi-
tada como uma das santas canonizadas da 
Igreja. Escuta as preces de todos aqueles 
que procuram a sua intercessão, especial-
mente o pedido que agora imploro (fazer 
o pedido).
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Que possamos seguir o seu exemplo, 
escutando o teu clamor de sede na cruz e 
amando-te com alegria no disfarce doloro-
so dos mais pobres, especialmente aqueles 
mais rejeitados e esquecidos. Isso pedimos 
em teu nome e pela intercessão de Maria, a 
tua Mãe e Mãe de todos nós. Amém. 

Assim falava Santa Teresa de Calcutá 

“Minha vida não está coberta de rosas 
e flores, e estas eu as encontro raramente 
em minha vida. Antes, confesso que tenho 
a escuridão como minha companheira, mas 
tenho a certeza do amor de Jesus. Cristo me 
conceda toda a força e a graça para perse-
verar no meu abandono em suas mãos.”

Leitura bíblica

“Tu me instruístes, ó Deus, desde a minha 
juventude e ainda hoje proclamo os vossos 
prodígios. E, agora, na velhice, de cabelos 
brancos, Deus, não me abandones, até que 
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eu anuncie teu poder, as tuas maravilhas a to-
das as gerações que virão” (Sl 71(70),17-18). 

Reflexão 

1. O que significa abandonar-me nas mãos 
de Deus? 

2. Tenho humildade suficiente para me 
entregar ao seu amor? 

Oração final

Ó Santa Teresa de Calcutá, tu permitiste, 
ao sedento amor de Jesus na cruz, tornar-se 
uma chama viva dentro de ti. Chegaste a 
ser luz do seu amor para todos. Obtém 
do Coração de Jesus a graça. Ensina-me 
a deixar Jesus entrar e tomar todo o meu 
ser, e tão completamente no meu coração, 
que a minha vida também possa irradiar a 
sua luz e seu amor para os outros. Amém.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória.
Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós 

e pelos pobres deste mundo.


