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Madre Teresa de Calcutá 
Memória Litúrgica - 05.09.2022 

Agnes Gonxha Bojaxhiu; Skopje, atual 
Macedônia, 1910 - Calcutá, 1997, Freira albanesa 
nacionalizada pela Índia, vencedora do Prêmio 
Nobel da Paz em 1979. 

Quando Madre Teresa de Calcutá faleceu em 
1997, a congregação das Missionárias da Caridade 
já contava com mais de quinhentos centros em cem 
países. Mas talvez a ordem que fundou, cujo 
objetivo é ajudar "os mais pobres dos pobres", é 
a menor de seu legado. O maior foi se firmar como 
um exemplo recente e inspirador, em uma prova 
palpável e viva, de como a generosidade, a 
abnegação e a dedicação ao próximo, também fazem 
sentido nos tempos modernos. 

 
Fonte da imagem: Biografias y Vida, da Espanha 

Madre Teresa de Calcutá 

Nascida em uma família católica albanesa, a 
profunda religiosidade de sua mãe despertou a 
vocação de missionária de Agnes aos doze anos. 
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Ainda menina, ingressou na Congregação 
Mariana das Filhas de Maria, onde iniciou sua 
atividade de assistência aos necessitados. 

Comovida pelas crônicas de um missionário 
cristão em Bengala, aos dezoito anos deixou para 
sempre sua cidade natal e viajou para Dublin, para 
professar na Congregação de Nossa Senhora de 
Loreto.  

Como queria ser missionária na Índia, 
embarcou para Bengala, onde estudou magistério e 
escolheu o nome de Teresa, para professar. 

Assim que os votos foram feitos, foi para 
Calcutá, a cidade com a qual haveria de 
identificar sua vida e sua vocação de entrega aos 
mais necessitados. Durante quase vinte anos 
exerceu como professora na St. Mary's High School 
em Calcutá. 

No entanto, a profunda impressão causada pela 
miséria que observava nas ruas da cidade, a levou 
a pedir permissão a Pio XII licença para abandonar 
a ordem e se entregar completamente à causa dos 
miseráveis. 

Enérgica e decidida em seus propósitos, Santa 
Teresa de Calcutá pronunciou naquele momento o 
que se tornaria o princípio fundamental de sua 
mensagem e de sua ação: "Quero levar o amor de 
Deus aos pobres mais pobres; quero demonstrar-
lhes que Deus ama o mundo e que os ama." 

Em 1947, como culminação dessa longa luta 
liderada por Gandhi, a Índia alcançou a 
independência. 
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Um ano depois, Teresa de Calcutá obteve 
autorização de Roma para se dedicar ao apostolado 
em favor dos pobres. Enquanto estudava enfermagem 
com as Irmãs Médicas Missionárias de Patna, 
Teresa de Calcutá abriu seu primeiro centro de 
acolhida infantil. 

Em 1950, ano em que também adotou a 
nacionalidade indiana, fundou a congregação das 
Missionárias da Caridade, cujo pleno 
reconhecimento encontraria inúmeros obstáculos 
antes que Paulo VI a efetivasse em 1965. 

 

 
Fonte da imagem: Biografias y Vida, da Espanha 

Madre Teresa de Calcutá 

Enquanto sua congregação, cujas integrantes 
deviam somar aos votos tradicionais, o de 
dedicar-se totalmente aos necessitados, abria 
centros em várias cidades do mundo, ela cuidava 
de milhares de deserdados e moribundos, 
independentemente de professarem o cristianismo 
ou outra religião: 
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"A fé professada pelas pessoas que atendemos 
não tem importância para nós. Nosso critério de 
ajuda não são as crenças, mas a necessidade. 

Jamais permitimos que alguém se afaste de nós 
sem se sentir melhor e mais feliz, pois há outra 
pobreza no mundo pior do que a material: o 
desprezo que os marginalizados recebem da 
sociedade, que é a mais insuportável das 
pobrezas”. 

De acordo com essas palavras, Santa Teresa de 
Calcutá transformou em rifa um carro conversível 
que o Papa Paulo VI lhe deu durante sua visita à 
Índia em 1964 (um presente da comunidade 
católica) e destinou os fundos arrecadados para 
a criação de um leprosário em Bengala. Mais tarde, 
ele convenceria o Papa João Paulo II a abrir um 
albergue para indigentes no próprio Vaticano. 

O enorme prestígio moral que Madre Teresa de 
Calcutá soube creditar com seu trabalho em favor 
dos "pobres mais pobres" levou a Santa Sé a 
designá-la sua representante perante a 
Conferência Mundial das Nações Unidas, realizada 
no México em 1975 por ocasião do Ano Internacional 
das Mulheres, onde formulou sua ideologia baseada 
na ação acima das organizações. 

Quatro anos mais tarde, santificada não 
apenas por aqueles a quem ajudava, mas também por 
governos, instituições internacionais e figuras 
poderosas, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. 

Teresa de Calcutá: "Não há nada de heroico no 
trabalho que fazemos. Qualquer que tenha a graça 
de Deus pode fazê-lo." 
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Consciente do respeito que inspirava, o Papa 
João Paulo II a nomeou em 1982 para mediar o 
conflito no Líbano, embora sua intervenção tenha 
sido dificultada pela complexidade dos interesses 
políticos e geoestratégicos na área. 

A partir de posições que alguns setores de 
opinião consideravam excessivamente 
conservadoras, participou ativamente do debate 
sobre as questões mais cruciais de seu tempo, às 
quais nunca foi alheia. 

Assim, em maio de 1983, durante o I Encontro 
Internacional pela Defesa da Vida, defendeu com 
veemência a doutrina da Igreja, conceitual, 
antiaborto e contrária ao divórcio. 

Em 1986 recebeu a visita de João Paulo II na 
Nirmal Hidray ou Casa do Coração Puro, fundada 
por ela e mais conhecida em Calcutá como a Casa 
do Moribundo. 

No decorrer dos anos seguintes, embora 
mantivesse o mesmo dinamismo na luta para aliviar 
a dor alheia, sua saúde começou a declinar e seu 
coração a debilitar-se. 

Em 1989, ela passou por uma cirurgia para 
implantar um marca-passo e, em 1993, depois de 
passar por outras intervenções, contraiu malária 
em Nova Délhi, doença complicada por doenças 
cardíacas e pulmonares. 

Finalmente, depois de superar várias crises, 
ela entregou seu posto de Superiora à irmã 
Nirmala, uma hindu convertida ao cristianismo. 
Poucos dias depois de comemorar seu 87º 
aniversário, ela foi internada na unidade de 
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terapia intensiva do asilo Woodlands em Calcutá, 
onde faleceu. 

Milhares de pessoas de todo o mundo se 
reuniram na Índia para se despedir da Santa das 
Cloacas. 

 
Fonte da Imagem - ACI Digital 

Seis anos depois de sua morte, em outubro de 
2003, e coincidindo com a celebração do 25º 
aniversário do pontificado de João Paulo II, 
Madre Teresa de Calcutá foi beatificada em uma 
missa multitudinária, a que acudiram fiéis de 
todas partes do mundo. 

No final de 2015, o Vaticano aprovou sua 
canonização. Em 4 de setembro de 2016, diante de 
mais de cem mil fiéis reunidos na Praça de São 
Pedro, o Papa Francisco oficiou a cerimônia que 
elevou Santa Teresa de Calcutá aos altares, cuja 
festa (5 de setembro), incorporada aos santos 
católicos, foi celebrada pela primeira vez no dia 
seguinte. 
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Texto traduzido do espanhol ao português por este site. 
Fonte da matéria: Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de Madre Teresa 
de Calcutá». Em Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. 
Barcelona, España, 2004. Disponible em 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_decalcuta.htm 
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