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APRESENTAÇÃO

�

“Na fragilidade, encontramos a força” poderia pa-
recer aos nossos olhos uma expressão paradoxal. Para a 
maioria das pessoas, força e fraqueza são expressões que 
pertencem a polos opostos e, por isso, jamais poderiam 
ser combinadas e aproximadas; distanciam-se, marcan-
do territórios que são próprios de cada uma. Nessa pers-
pectiva, os fracos continuariam a ser fracos, e os fortes, a 
mostrar a sua espetacular força.

Santa Teresa de Calcutá quebra essa lógica. Naque-
la frágil, pequena e encurvada mulher, manifestava-se a 
força do aço temperado com amor e solidariedade. Ja-
mais alguém tão pequeno alcançou tão grande altitude 
celestial. Ela possuía clara consciência de quem era e, 
assim, depositava toda a sua fé no Deus que podia todas 
as coisas. Esvaziava-se a cada dia para que Deus pudesse 
preenchê-la. Nada pertencia a ela, e ela se considerava 
como pertencendo a Deus.

A “santa das sarjetas”, como era conhecida, fez das 
ruas seu santuário e dos pobres, irmãos preciosos. Ao 
caminhar em direção dos deserdados deste mundo, ti-
nha plena consciência de que caminhava em direção a 
Deus. Vivia, sem sombra de dúvida, uma espiritualidade 
encarnada que assumia as contradições da vida como se 
fossem próprias. Solidariamente, não virava as costas e 
muito menos fechava os olhos diante dos clamores dos 
miseráveis. A santa das sarjetas também era a mãe dos 
pobres!
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De forma extraordinária, Santa Teresa de Calcutá vi-
via o Evangelho como se as mensagens saltassem das pá-
ginas e se materializassem nas mesmas ruas que ela tão 
bem conhecia. O “tive sede” de Jesus já não representava 
apenas um eco do passado a ressoar em seus ouvidos. 
Pelas ruas, ouvia diariamente “tenho sede” e sabia que 
Jesus se fazia presente junto aos deserdados e abandona-
dos deste mundo. 

O livro que você tem em mãos foi pensado para ser 
utilizado de forma diária. Nele, você encontrará trinta 
meditações para trilhar durante um mês. Você poderá 
utilizá-lo como um livro devocional para ler, meditar e 
rezar, antes de iniciar seu dia repleto de atividades ou, 
ainda, para finalizá-lo. Minha oração é que Santa Teresa 
de Calcutá tome você pelas mãos e o conduza pelas ruas 
a fim de ser fonte de bênção, de solidariedade, de frater-
nidade, de bondade e de misericórdia a todos os deserda-
dos e sofredores deste mundo. 

Que esses dias façam diferença para você e que, ao 
final deles, você desfrute das bênçãos de viver como dis-
cípulo e missionário de Cristo com mais profundidade. 
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1º dia
INSPIRAÇÃO

�
Ser santo não significa fazer coisas extraordinárias, 

entender grandes coisas, mas é somente aceitar, 
pois me entreguei a Deus, porque pertenço a ele.

Mensagem

Normalmente também dividimos nossas vidas geo-
graficamente. Refiro-me principalmente aos lugares em 
que vivemos. Localizamo-nos, via de regra, no centro ou 
na periferia, que são dois mundos completamente dis-
tantes e diferentes. No esquema centro-periferia, o cen-
tro é a concentração do essencial, do aceitável, do apro-
priado e do sagrado, enquanto o insignificante, ofensivo 
e o impuro é empurrado para a periferia. Pessoas que 
vivem na periferia não pertencem ao círculo interno 
e são, portanto, consideradas inferiores (sempre num 
processo que as leva à inferiorização). Viver na periferia 
gera um sentimento de insegurança porque o centro é 
associado à harmonia, e a periferia, ao caos. Mas de-
vemos perceber que ambos os conceitos são artificiais, 
ou seja, são construídos pelas mãos dos próprios seres 
humanos, que preferem viver um projeto de exclusão, e 
não de inclusão.

Santa Teresa de Calcutá não nasceu numa periferia, 
mas escolheu a periferia do mundo para viver pobre jun-
to com os pobres. Fez de um mundo que não era o dela 
o seu próprio mundo. Santa das sarjetas ou santa das 
periferias refletiria muito bem quem ela foi e o que fez. 
Seus lugares privilegiados de ação eram aqueles em que 
a miséria parecia não ter limites. 
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Ela trazia sempre em seu coração forte preocupação 
para com aqueles que eram considerados os menos im-
portantes para o resto do mundo. Na verdade, Teresa não 
olhava para eles como reduzidos a moribundos, pobres 
e sofredores. Via-os como filhos de Deus e, justamente 
com eles, marcava um encontro com Deus. 

Ela nasceu em Escópia, no dia 27 de agosto de 1910, 
numa família de origem albanesa, e recebeu o nome de 
Agnese Bojaxhiu, mas era tratada carinhosamente por 
Gonxha, que, em albanês, significa botão de flor. Muito 
possivelmente, seus familiares não sabiam que aquele 
pequenino botão iria crescer e desabrochar para ser o 
bom perfume de Cristo para todo o mundo, principal-
mente para os mais pobres dos pobres. 

Não é exagero dizer que Santa Teresa foi uma palavra 
encarnada de Deus. Vivia ela um Evangelho genuíno e, eu 
acrescentaria, das origens. E, talvez por conta disso, não 
era muito afeita a grandes discursos teóricos e elaborações 
acadêmicas. A vida sempre deveria falar mais alto do que 
as palavras. Seus principais discursos eram feitos a partir 
da ação, do cuidado e do carinho para com os mais fragili-
zados. E quem sabe poderíamos bem dizer com o texto bí-
blico: e pelo caminho andava uma humilde samaritana...

Espirituosa e acentuadamente prática, Santa Teresa 
não queria nada para si. E frequentemente dizia: “Não 
sou nada”. Certa vez, numa cerimônia em Milão, em que 
iria receber uma medalha reservada a pessoas benemé-
ritas, o mestre de cerimônias, antes de entregá-la, fez a 
seguinte observação: “Observe que é de ouro”. Sem pes-
tanejar, a homenageada respondeu: “Então deveríamos 
dá-la a alguém que esteja com fome”. 

Oração

Meu Senhor, não sou nada sem ti. Preenche-me
com porção dobrada de tua graça e de teu amor.


