
“Não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz 
começa com um sorriso.”

Madre Teresa de Calcutá
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Missionária da Caridade, Santa das Sarjetas, 

Mãe dos Pobres, Missionária do Século XX, 

Madre Teresa de Calcutá. Agnes Gonxha 

Bojaxhiu recebeu muitos nomes em vida, e 

nenhum deles conseguiu defi nir e abranger 

com precisão toda a sua inestimável 

contribuição para o bem da humanidade. 

Missionária católica albanesa, nascida 

em 6 de agosto de 110, em Skopje, na 

República da Macedônia, e naturalizada 

indiana, ela foi beatifi cada pela Igreja 

Católica em 003.

Integrante de uma família de três fi lhos, 

sendo duas moças e um rapaz, aos 1 anos 

ouviu um jesuíta que era missionário na 

Índia dizer: “Cada qual em sua vida deve 

seguir seu próprio caminho”. Seis anos mais 

tarde, aquelas palavras ainda ecoavam em 

sua memória e a fi zeram seguir adiante 

em sua vocação, solicitando a admissão 

na Congregação das Irmãs de Loreto que 

trabalhavam em Bengala. Aprendeu a 

língua inglesa em Dublim, sendo então 

enviada para a Índia em 131, a fi m de iniciar 

seu noviciado em Darjeeling no Colégio das 

Irmãs de Calcutá.

No dia  de maio de 131, fez a profi ssão 

religiosa, e emitiu os votos temporários de 

pobreza, castidade e obediência tomando o 

nome de “Teresa”, em homenagem à monja 

francesa Teresa de Lisieux.

De Darjeeling passou para Calcutá, onde 

exerceu, durante os anos 30 e 0, a docência 

em Geografi a no Colégio bengalês de Santa 

Mary. Impressionada com os problemas 

sociais da Índia, fez um curso rápido de 

enfermagem, que veio a tornar-se um pilar 

fundamental da sua tarefa no mundo.

Em 18, após muita insistência, o Papa 

Pio XII permitiu a Madre Teresa iniciar 

uma nova Congregação Religiosa, cujo 

objetivo era ensinar as crianças pobres a 

ler. Dessa forma, nasceu a família religiosa 

das Missionárias da Caridade. Como hábito, 

escolheu o sári, de cores branco, por 

signifi car pureza, e azul, por ser a cor da 

Virgem Maria. Como princípios, adotou o 

abandono de todos os bens materiais.

Começou a sua atividade reunindo algumas 

crianças, às quais, passou a ensinar o 

alfabeto e regras básicas de higiene. A 

sua tarefa diária residia na angariação 

de donativos e na difusão de palavras de 

alento e de confi ança em Deus. No dia 1 de 

dezembro de 18, recebeu a nacionalidade 

indiana. A partir de 150 empenhou-se em 

auxiliar os doentes com lepra.

Em 165, o Papa Paulo VI colocou sob 

controle do papado a sua congregação 

e deu autorização para a sua expansão a 

outros países. Centros de apoio a leprosos, 

idosos, cegos e a doentes com HIV 

surgiram em várias cidades do mundo, bem 

como escolas, orfanatos e trabalhos de 

reabilitação com presidiários.

Entre 168 e 18, estabeleceu a sua 

presença missionária em países como 

Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, Palestina, 

Bangladesh, Austrália, Estados Unidos, 

Ceilão, Itália, antiga União Soviética e China.

O reconhecimento do mundo pelo seu 

trabalho concretizou-se com o Prêmio 

Nobel da Paz, no dia 17 de outubro de 17.

Morreu em 17 aos 87 anos, de ataque 

cardíaco, quando preparava um serviço 

religioso em memória da Princesa Diana de 

Gales, sua grande amiga, e falecida seis dias 

antes, em um acidente de automóvel em 

Paris. Tratado como um funeral de Estado, 

vários foram os representantes do mundo 

que quiseram estar presentes para prestar-

lhe homenagem. Redes de TV de todo o 

planeta transmitiram ao vivo do estádio de 

Netaji, durante uma semana, imagens dos 

milhões que queriam prestar sua última 

homenagem. No dia 1 de outubro de 

003, o Papa João Paulo II beatifi cou Madre 

Teresa, a Santa das Sarjetas que, ao abdicar 

de tudo, conquistou o mundo todo.

A Santa
das Sarjetas 
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