As 14 Obras da Misericórdia
Obras Corporais:
1ª Dar de comer a quem tem fome;
2ª Dar de beber a quem tem sede;
A Madre Teresa dizia: “Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou
de amizade.”
Numa ocasião, quando estava de visita em Londres, telefonam-lhe da polícia a dizer que estava
uma mulher na rua completamente bêbada a chamar por ela, Madre Teresa.
A Madre Teresa dirige-se para lá em imediato. Quando regressava com a mulher, esta diz-lhe:
Madre Teresa transforma a água em vinho e dá-me de beber!
A mulher estava muito muito bêbada!
3ª Vestir os nus;
4ª Dar pousada aos peregrinos;
Um dia alguém perguntou à Madre Teresa: Como podes tu suportar o cheiro do meu corpo?
A Madre Teresa respondeu: Isto não é nada comparado com o que tu sofres.
Esse alguém responde-lhe: Tu não és como as outras pessoas! - Depois de pensar um pouco
este alguém exclamou - Gória a Ti mulher!
Madre Teresa respondeu: NÂO. Glória a ti que sofres com Jesus Cristo!
Os dois sorriram, e nos olhos desse alguém acendeu-se uma luz de esperança. Parecia que tinha
deixado de sofrer!
5ª Assistir aos enfermos;
6ª Visitar os presos;
Alguém doente e abandonado pela família, disse um dia sobre a Madre Teresa: "Nunca vimos
um Santo e para nós a Madre Teresa era um anjo de carne e osso. A Madre nunca tentou
impressionar-nos com milagres. Mas sempre ficamos impressionados com a maneira como
cuidava de nós.
Num dia em que a Madre Teresa passeava na rua, um homem dirigiu-se a ela perguntando-lhe:
- Você é a Madre Teresa?
- Sou sim, respondeu.
- Então - diz o homem - envie algumas das suas irmãs a nossa casa. Eu estou meio cego e a
minha mulher encontra-se quase louca. Desejamos muito ouvir uma voz humana. É a única
coisa de que sentimos falta.
Quando as irmãs foram a casa confirmaram que nada faltava aquele casal mas, não tinham
ninguém. Sentiam-se indesejados, inúteis, condenados a morrer na solidão...
7ª Enterrar os mortos.
A Madre Teresa realizava pequenas coisas: ajudava as crianças, visitava os que viviam isolados,
os doentes, os que precisam de tudo.
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Numa das casas que a Madre Teresa visitou, encontrou uma mulher que tinha morrido sozinha
há já alguns dias. Quando descobriram o seu cadáver já estava em decomposição. E os vizinhos
nem sequer sabiam o seu nome! A Madre enterrou-a condignamente.
Obras Espirituais:
1ª Dar bons conselhos;
Um conselho da Madre Teresa: quando a dor te visita, aceita-a com um sorriso. Trata-se do
maior presente que Deus te dá. Tem a coragem de aceitar com um sorriso qualquer coisa que
te vier de Deus e entrega-lhe generosamente tudo o que Ele te pedir”.
2ª Ensinar os ignorantes
Uma vez, no início do trabalho de Madre Teresa na Índia, um polícia trouxe-lhe um grupo de
meninos que tinham sido apanhados a roubar. Eram muito novos e pequenos para irem para
a cadeia como ladrões.
A Madre Teresa perguntou-lhes porque é que roubavam. Explicaram-lhe que todas as tardes,
das 5h às 8h, recebiam lições de adultos sobre técnicas de roubo.
Foi nesse momento que a Madre Teresa decidiu começar a fazer alguma coisa por essas
crianças...
3ª Corrigir os que erram;
Um dia a Madre Teresa e as Irmãs encontraram um homem num estado horrível. Esse homem
não falava e fugia de todas as pessoas. A Madre Teresa ainda não tinha visto ninguém assim!
Ela e as Irmãs lavaram-lhe a roupa, limparam-lhe o barrocão onde vivia, e levaram-lhe água
quente.
Arranjaram tudo o melhor possível. Deixaram-lhe comida feita.
Apesar de tudo isto o homem permaneceu mudo, sem dizer uma palavra.
A Madre Teresa decidiu que o homem iria ser visitado por elas duas vezes por dia.
Depois de muitos dias, o homem finalmente falou, dizendo:
- Vocês trouxeram Deus á minha vida. Tragam-me também um padre.
Levaram-lhe um padre.
O homem confessou-se ao Sr. Padre, uma coisa que não fazia há 60 anos.
No dia seguinte morreu!
4ª Perdoar as injúrias;
5ª Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo;
Uma vez a Madre Teresa teve que tratar de alguns assuntos com um Budista. Este, a
determinado momento diz-lhe:
- Conheço e respeito Jesus Cristo, mas odeio a igreja. Se vocês levam uma vida como dizem que
levam, talvez eu mude a minha maneira de pensar.
Depois de um ano, o Budista foi ter com a Madre Teresa e confessou-lhe:
- Eu observei o Vosso trabalho. Vocês de facto trabalham a favor dos pobres. Eu vou arranjar
um bom lugar para vocês, no nosso mosteiro.
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6ª Consolar os tristes;
A Madre Teresa dizia que a maior doença do mundo não é lepra, tuberculose, cancros... mas o
sentimento de ser indesejável, menos amado e abandonado por todos.
Em Calcutá, um velhinho com uma doença terminal, completamente desfigurado, foi uma vez
ter com a Madre Teresa e disse-lhe:
- Repita-me aquilo mais uma vez porque me fez muito bem. É maravilhoso saber que Deus nos
ama. Deus ama-me! Diga-me mais uma vez por favor.
7ª Rogar a Deus por vivos e defuntos.
(Metaforicamente) "Em faz de conta", Madre Teresa dizia que colocava no bolso dos seus
pobres uma mensagem, para que S. Pedro os pudesse reconhecer. Às crianças órfãs e doentes,
batizava-as antes de partirem para o Céu.
Se nos lembrássemos todos os dias que podemos perder alguém subitamente, nós amaríamos
mais intensa e livremente, e seríamos mais tolerantes e compreensivos. Ninguém pode afirmar
que não há nada a perder porque tudo pode ser sempre perdido.
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