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Santa Tereza, Cristo e as Rosas 
 

Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon (França), no dia 2 de janeiro de 1873, sendo 
batizada dois dias depois na igreja de Notre-Dame com o nome de Marie Françoise Thérèse. Seu 
pai, Louis Martin, relojoeiro e joalheiro, que aos 20 anos tentara ser monge da Ordem de São 
Bernardo, está perto dos 50 anos quando nasce sua nona filha. Sua mãe, Zélie Martin, famosa 
bordadeira do conhecido "ponto de Alençon", gera Teresa aos 41 anos. Vítima de câncer, essa 
piedosa mulher falece no dia 28 de agosto de 1877. 
 
Aos três anos, a pequena Teresa já está decidida a não recusar nada ao Bom Deus. Louis Martin 
transfere-se com as cinco filhas para a cidade de Lisieux, por sugestão do cunhado, Senhor Guérin. 
Os outros irmãos morreram ainda pequenos. Aí, cercada pelo carinho do pai que chama sua caçula 
de "minha rainha" e pela ternura das irmãs, Teresa recebe uma formação exigente e cheia de 
piedade. Suas irmãs se chamam Maria, Paulina, Leônia e Celina. 
 
Na festa de Pentecostes de 1883, ela é milagrosamente curada de uma enfermidade através de um 
sorriso que lhe oferece a Virgem Maria. Educada pelas monjas beneditinas, até outubro de 1885, 
completa seus estudos em casa sob a orientação de Madame Papineau. Fez a primeira comunhão em 
8 de maio de 1884, depois de uma intensa preparação. Este grande dia marca a "fusão" de Teresinha 
com Jesus. 
 
No dia 14 de junho do mesmo ano recebe o sacramento da Crisma, muito consciente dos dons que 
lhe são implantados no coração. No Natal de 1886 vive uma profunda experiência espiritual, uma 
virada decisiva em sua vida, que ela chama de conversão: aos 13 anos, a menina chorosa e 
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caprichosa, conforme seu próprio testemunho abandona os cueiros da infância. Supera a fragilidade 
emotiva consequente da perda da mãe e inicia uma corrida de gigante no caminho da perfeição. 
 
Põe-se a pensar seriamente em abraçar a vida religiosa como monja carmelita, a exemplo de suas 
irmãs Maria e Paulina, no Carmelo de Lisieux, mas é impedida em seu sonho devido à pouca idade. 
Por ocasião de uma peregrinação à Itália, depois de visitar Loreto e alguns pontos de Roma, numa 
audiência concedida pelo Papa Leão XIII a um grupo de peregrinos de Lisieux, no dia 20 de 
novembro de 1887, audaciosamente ela suplica ao Santo Padre a permissão para ingressar no 
Carmelo aos 15 anos de idade. 
 
No dia 9 de abril de 1888, após muitas dificuldades, consegue realizar seu sonho e é aceita na 
clausura do Carmelo. Recebe o hábito da Ordem da Virgem no dia 10 de janeiro do ano seguinte. 
Emite seus votos religiosos no dia 8 de setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria. 
Inicia no Carmelo o caminho da perfeição traçado pela Madre Fundadora, Santa Teresa de Jesus, 
cumprindo com fervor e fidelidade os ofícios que lhe são confiados. 
 
Em 1895, por obediência, começa a escrever suas memórias que serão publicadas, após sua morte, 
com o título História de uma Alma. Este livro será responsável pela divulgação da vida e 
espiritualidade de Santa Teresinha no mundo inteiro, sendo traduzido em 58 línguas. 
 
No dia 9 de junho de 1895, na festa da Santíssima Trindade, oferece-se vítima de holocausto ao 
Amor Misericordioso de Deus. Em 3 de abril do ano seguinte, na noite entre a Quinta-feira e a 
Sexta-Feira Santa, tem uma primeira manifestação da tuberculose, a doença que a levará à morte. 
Teresa não se rebela. 
 
Acolhe sua enfermidade como a misteriosa visita do Esposo Divino. Serão 27 meses de terrível 
martírio. Começa uma prova de fé, mas manter-se-á firme até o fim, sem jamais rebelar-se. Tudo 
aceita com paciência e amor. Chega a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto. 
 

 

 
Tendo piorado a sua saúde, em 8 de julho de 1897 é conduzida à enfermaria do Carmelo. Suas 
irmãs e as outras monjas, no afã de não perder nenhuma de suas palavras, anotam tudo que ela diz 
entre dores atrozes e gemidos. Pouco antes de morrer, sem o menor consolo, exclamou: “Não me 
arrependo de haver-me entregue ao amor”. 
 
Às 19 horas do dia 30 de setembro de 1897 fixou os olhos no crucifixo e exclamou: Meu Deus, eu 
Te amo. Depois de um êxtase que teve a duração de um Credo, expirou. Obscura e anônima, parte 
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para os braços do Pai a humilde carmelita que um dia será chamada a maior Santa dos tempos 
modernos. 
 
O Papa Pio XI a canonizou no dia 17 de maio de 1925. No dia 9 de junho de 1897 havia prometido 
fazer cair uma chuva de rosas sobre o mundo. No dia 17 de julho explicara melhor em que 
consistiria esta chuva: 
 
Eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. 
 
No dia 1o de agosto havia profetizado: “Ah, eu sei que o mundo inteiro me amará”. 
 
De fato, em vinte cinco anos foram contados mais de quatro mil prodígios atribuídos à sua 
intercessão. A leitura e meditação de História de uma Alma vem causando, há cem anos, 
incontáveis conversões. 

 

 
Sua mensagem pode ser resumida em quatro pontos: 

 
sigamos o caminho da simplicidade; 
entreguemo-nos com todo nosso ser ao amor; 
em tudo busquemos fazer cumprir a vontade de Deus; 
e que o zelo pela salvação das pessoas devore nossos corações. 
 

A padroeira das missões 
 
No dia 14 de dezembro de 1927, o Papa Pio XI proclamou "Santa Teresa do Menino Jesus 
padroeira principal de todos os missionários, homens e mulheres, e de todas as missões existentes 
em toda a terra, com São Francisco Xavier e com todos os direitos e privilégios que convêm a este 
título". 
 
Teresinha nada realizou que merecesse aplausos do mundo. Não fundou mosteiros como Teresa 
d'Ávila, nem foi viver no meio dos leprosos como Francisco de Assis. Deus a convidou a realizar 
miudezas, coisas insignificantes. Deu-lhe a missão de nos lembrar o valor dos "pequenos nadas". 
 
Chamou-a para que ela nos revelasse a estrada do abandono em Suas mãos. E Teresinha não 
decepcionou o seu Bem-Amado. Ela nos mostra o quanto é salutar aceitarmos nossos próprios 
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limites e assumir a nossa pequenez, sem nos envergonharmos de nossa humanidade. Nada há de 
extraordinário na vida dessa monja. O que há de especial em Teresinha é a simplicidade com que 
amou a Deus. 
 
Nunca pôde deixar o seu Carmelo para ir evangelizar em terras distantes, embora tenha acalentado o 
sonho de ir para o Oriente e ali viver sua vocação ao amor.  
 
Seu desejo de ser missionária era tão intenso que chega a confessar que não desejava sê-lo somente 
durante alguns anos, mas desde a criação até a consumação dos séculos. Além do mais afirma que 
uma só missão não lhe bastaria. 
 
Manteve correspondência com dois missionários, a quem extravasava seus ideais de partir em 
missão. 
 
O ardor missionário de Teresinha se manifesta no seu zelo em salvar almas, isto é, conduzir as 
pessoas a Deus, fazendo-as cientes do quão são amadas pelo Senhor Misericordioso. Sua missão é 
fazer Deus amado, adorado, por seu amor, por sua bondade. No Carmelo compreendeu que sua 
missão era "fazer amado o Rei do céu, submeter-lhe o reino dos corações..." 
 
Teresinha amplia o conceito de missão, levando-nos a compreender que, pela oração, também 
podemos nos tornar missionários. 
 
A oração é o sustento da ação missionária. A eficácia da evangelização depende da união com 
Deus. O trabalho de um apóstolo será mais eficaz se ele for um contemplativo. Um contemplativo 
será tanto mais autêntico quanto mais apostólica for sua intenção. 
 
Neste sentido, Teresinha foi uma apóstola, uma autêntica missionária, pois ajudou, pela oração e 
por sacrifícios, os missionários, participando de seus trabalhos através de seu coração solidário, 
sedento de conduzir as pessoas ao conhecimento do amor misericordioso de Deus. 
 
Para a Padroeira das Missões, a oração é uma arma invencível que Jesus lhe deu para tocar as 
pessoas. Muito mais que as palavras, a oração sensibiliza, testemunha, conforta e transmite 
esperança. Nossa vida de oração poderá estimular a santificação das pessoas através da atenção aos 
sinais da presença de Deus nos acontecimentos. A Santa de Lisieux nos ensina por sua vida que a 
contemplação é o alicerce da missão. É necessário cultivar uma espiritualidade substanciosa, 
radicada no Evangelho, marcada pela necessidade de estarmos na presença de Deus numa atitude de 
adoração e escuta. Missão que não é sedimentada na oração não oferece resultados. 
 
Santa Teresinha, padroeira das missões, intercede junto a Jesus por todos os missionários e 
missionárias, por aqueles que deixam suas famílias para anunciar o Evangelho em terras distantes. 
Para que possamos entender que todo cristão é chamado a ser missionário em sua própria família, 
em sua escola, em seu trabalho. Anunciar, evangelizar, espalhando a boa notícia de Jesus é tarefa de 
todos! 
 

A santa das rosas 
 
Por que Santa Teresinha é conhecida mundialmente como "A Santa das Rosas"? 
 
No dia 11 de março de 1873, não sabendo mais o que fazer para curar sua pequena Thérése de uma 
atroz gastroenterite, Zélie Martin resolveu ir a Sémaillé, um vilarejo próximo a Alençon, à procura 
de uma senhora chamada Rose Taillé para ser a ama-de-leite de sua caçula. 
 
Assim, de 16 de março de 1873 a 2 de abril de 1874, Teresa viveu nesse lugar onde os habitantes 
tinham um belo costume: presentearem-se, por qualquer motivo, com flores. É provável que a 
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precoce convivência com esses odores tenha acendido em nossa santa uma paixão que jamais a 
abandonará: as flores, especialmente as rosas. 
 
Em carta à sua prima Maria Gurérin, escrita no dia 18 de agosto de 1887, Teresinha vai afirmar seu 
amor pelas rosas: "Amo tanto uma bela rosa branca, quanto uma rosa vermelha". 
 
Sentia-se feliz quando podia lançar pétalas de rosas para o alto quando passava o ostensório com o 
Santíssimo Sacramento. Madre Inês, sua irmã de sangue, relata que, no dia 14 de setembro de 1897, 
Teresinha ganhou uma rosa e a desfolhou sobre o crucifixo de forma muito carinhosa. Algumas 
pétalas caíram no chão da enfermaria. Muito seriamente, a santa teria afirmado: "Ajuntai bem estas 
pétalas, minhas irmãzinhas, elas vos servirão a dar alegrias, mais tarde... Não percam nenhuma..." 
 
Seu prazer era atirar flores no grande crucifixo do pátio do Carmelo. Gostava de cobrir o seu 
crucifixo de rosas de forma muito cuidadosa, afastando as pétalas murchas. No entanto, não lançava 
flores em ninguém. Madre Inês conta que certa vez colocou-lhe rosas nas mãos, pedindo-lhe que as 
atirasse em alguém, como sinal de afeto. A santa recusou-se a fazê-lo. Ela só desfolhava e lançava 
rosas para seu amado Jesus. 
 
Santa Teresinha aproveita a imagem da rosa para explicar um elemento importante de sua "Pequena 
Via": "Compreendi que o brilho da rosa... não tira o perfume da pequena violeta... Compreendi 
que, se todas as florzinhas quisessem ser rosas, a natureza perderia seu enfeite primaveril..." Por 
isso, ela conclui, Deus criou " os grandes santos que podem ser comparados.... às rosas". 
 
No jardim da vida há lugar para as humildes flores, as frágeis violetas, que não possuem o vigor e o 
perfume das rosas, mas mesmo assim enfeitam o mundo. As rosas são os gigantes da fé. As violetas 
são as almas pequenas que trilham o pequeno caminho. 
 
Quem tanto amava as rosas, vai prometer, quase ao fim da vida, que fará chover rosas sobre o 
mundo. Com esta promessa estava se prontificando a interceder pela humanidade junto a Deus. 
Haveria de conseguir muitas graças e bênçãos junto ao Pai. Após sua morte os milagres irão se 
multiplicar. Ela prometeu continuar sua missão no céu, trabalhando para o bem das almas e não 
frustrou os que confiam em sua oração. Ainda hoje são muitos os relatos de curas, milagres e 
conversões realizados por intermédio da humilde carmelita. 
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Doutora da Igreja 
 
Eu sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição, afirma Santa Teresinha. Ainda 
assim, queria ser uma grande santa, porque para ela, nos caminhos de Jesus Cristo não há meios-
termos. Ela admirava os santos que cometerem loucuras em seu amor a Deus e media sensatamente 
a distância que a separava deles. 
 
A fraqueza se fez força em Teresinha. Essa lúcida mulher que um dia desistiu da rude escada da 
perfeição foi proclamada Doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II, em Roma, no dia 19 de 
outubro de 1997. Nesse dia, o Papa disse, no momento da homilia: 
 
Entre os 'Doutores da Igreja', Teresa do Menino Jesus e da Santa Face é a mais jovem, mas o seu 
ardente itinerário espiritual demonstra muita maturidade, e as intuições da fé expressas em seus 
escritos são tão vastas e profundas que a tornam digna de ser posta entre os grandes mestres 
espirituais. E na Carta Apostólica Divinis Amoris Scientia, ainda afirma o Papa: Teresa oferece uma 
síntese amadurecida da espiritualidade cristã.  
 
Ela une a teologia e a vida espiritual, exprime-se com vigor e autoridade, com grande capacidade de 
persuasão e de comunicação, como demonstram o acolhimento e a difusão da sua mensagem no 
Povo de Deus. 
 
Sua sabedoria e inteligência colocados a serviço do anúncio da Palavra vêm transformando os 
corações, conduzindo gerações e gerações de pessoas no mundo inteiro à experiência do amor 
misericordioso de Deus, de forma simples, descomplicada. Meninos e meninas, pobres e 
desprezados, todos os que têm um coração de criança são homenageados nesse título que tanto 
demorou para ser conferido. Os pequenos se tornam Doutores. 
 
Passados cem anos, a Doutora Teresinha tem uma Palavra forte e esclarecedora a nos dizer. Palavra 
profética de mulher missionária que nos faz retornar ao Evangelho. Acabaram os argumentos 
daqueles que tentavam escapar aos desafios da vida cristã e dos caminhos da santidade. 
 
O Evangelho pode ser vivido por pequenos pássaros como nós. Teresinha, com seu ensinamento, 
nos mostra como isso pode acontecer.  
 
A menina, agora teóloga laureada, prova-nos que o Evangelho está vivo e pode pulsar em nós, em 
nossa vida. Ele existe também para nós, cristãos frágeis e atônitos ante a realidade que nos aflige. 
 
A Doutora nos faz descobrir que o Evangelho não é um compêndio de frases edificantes escritas 
para nos comover ou atemorizar. 
 
O Evangelho é uma pessoa concreta: Jesus de Nazaré! Uma vez apaixonados por Ele e atentos à 
lição de Teresinha, saberemos encontrar o melhor modo de segui-lo. 
 

Oração pedindo uma graça 
 

Ó Santa Teresinha, branca e mimosa flor de Jesus e Maria, que embalsamais o Carmelo e o mundo 
inteiro com o vosso suave perfume, chamai-nos, e nós correremos convosco, ao encontro de Jesus, 
pelo caminho da renúncia, do abandono e do amor. 
 
Fazei-nos simples e dóceis, humildes e confiantes para com o nosso Pai do Céu. Ah! Não permitais 
que o ofendamos com o pecado. 
 
Assisti-nos em todos os perigos e necessidades; socorrei-nos em todas as aflições e alcançai-nos 
todas as graças espirituais e temporais, especialmente a que estamos precisando agora (fazer o 
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pedido).... Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar o vosso céu fazendo o bem à 
terra, sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. 
 
Ah! Cumpri em nós a vossa promessa: sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não 
descanseis até que nos vejais no céu, ao vosso lado, cantando as ternuras do amor misericordioso do 
Coração de Jesus. 
 
Amém. 
 

Oração de Santa Teresinha à Sagrada Face 
 

Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes "opróbrio dos homens, e o homem das 
dores", eu adoro vossa divina face sobre a qual resplandece a beleza e ternura da divindade que 
agora se tornou para mim como a face de um "leproso" (Is 53,4). 
 
Mas sob estes traços desfigurados reconheço vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e 
fazer-vos amar por todos os homens. 
 
As lágrimas que com tanta abundância correram de vossos olhos se me afiguram quais pérolas 
preciosas, que eu quisera recolher para com seu valor infinito, resgatar as almas dos pobres 
pecadores. 
 
Ó Jesus, vossa face é a única beleza que encanta meu coração, de boa mente quero, renunciar na 
terra a doçura de vosso olhar e o inefável ósculo de vossa boca divina, mas suplico-vos, imprime 
em meu coração vossa divina imagem, e inflamai-me com vosso amor, a fim de que possa um dia 
contemplar vossa face gloriosa no céu. 
 
Amém! 
 

Oração das rosas 
 

"Santa Teresinha do MENINO JESUS, modelo de humildade, confiança e de amor! 
Do alto dos céus derrame sobre nós estas rosas que levas em teus braços: 
 
A rosa da humildade para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o Evangelho; 
 
A rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de DEUS; 
 
A rosa do amor, para que abrindo nossa alma à graça Divina realizemos o único fim para o qual 
DEUS nos criou:  
 
Ama-LO e fazer com que ELE seja Amado, 
 
Tu que passas teu Céu fazendo o bem na Terra, ajuda-me nas necessidades e proteja-me contra todo 
o mal. 
 
Amém." 
 

Oração pelos missionários 
 

Ó Santa Teresinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas mãos 
do Pai. 
 
Intercedei junto a Deus para que os homens compreendam o vosso caminho, que leva ao Céu, para 
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que vencendo o egoísmo e o orgulho, possam construir um mundo melhor e conquistem os povos 
para o Reino de Cristo pelo amor, justiça e paz. 
 
Fazei com que os homens compreendam a mensagem do Evangelho e sejam atraídos a viverem o 
ideal cristão do amor pelo espírito de desapego e doação. 
 
Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós e protegei os missionários. 
 
Amém. 
 

Oração de Santa Teresinha 
 

A Vós, Santa Teresinha através das Vossas súplicas e do Vosso exemplo de santidade. 
 
Intercedeis para que fiquemos sempre mais perto do Senhor Jesus, e fazeis com que as vossas 
preces, sempre tão agradáveis ao Menino Jesus. 
 
Descortine nossa visão, para que possamos contemplar a face do Justo Senhor e para que, assim, 
sejamos abençoados em nossa caminhada de fé. 
 
Assiste-nos, meiga e afetuosa eleita, para que o Senhor Jesus, estendendo sobre nós a resignação 
dos justos, faça prosperar em nossas almas a virtude do amor. 
 
Rogamos, ainda, que pela força do nosso clamor, sejamos amparados pelo teu obsequioso auxílio. 
 
Que o Senhor Jesus, com a vossa insigne intervenção. 
 
Mantenha-se a controlar nossas alegrias e aflições, dando-nos o firme impulso para a nossa vocação 
missionária. 
 
Amém. 
 

Para alcançar graças por sua intercessão 
 

Santa Teresinha do Menino Jesus, que na vossa curta existência, fostes um espelho de angélica 
pureza, de amor forte, e de tão generosa entrega nas mãos de Deus, agora que gozais do prêmio de 
vossas virtudes, volvei um olhar de compaixão sobre mim, que plenamente confio em vós. 
 
Fazei vossas as minhas intenções, dizei por mim uma palavra àquela Virgem Imaculada de que 
fostes a florzinha privilegiada, à Rainha do Céu que vos sorriu na manhã da vida. 
 
Rogai-lhe a Ela que é tão poderosa sobre o Coração de Jesus, que me obtenha a graça por que nesta 
hora tanto anseio, e que a acompanhe de uma bênção que me fortifique durante a vida, me 
defenda na hora da morte e me leve à eternidade feliz. 
 
Amém. 
 

Prece à Santa das Rosas 
 

Santa das Rosas, trilhastes a Pequena Via da humildade e da submissão à vontade de Deus. 
 
Ensinai-nos, ó Santa Mestra, Doutora da Igreja, o caminho da santidade que nasce da escuta da 
Palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. 
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Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graças e 
bênçãos sobre o mundo. Intercedei por nós junto a Ele. 
 
Por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas necessidades. 
 
(Faz-se o pedido) 
 
Velai, ó Flor do Carmelo, por nossas famílias: que em nossos lares haja paz, compreensão e 
diálogo. 
 
Velai por nossa pátria, para que tenhamos governantes íntegros, afinados com os anseios do povo 
sofrido. 
 
Velai por nós, para que o espírito missionário impregne todas as nossas ações. 
 
Amém. 
 

Oração para momentos de desespero 
 

Santa Teresinha do Menino Jesus, que atravessastes a noite escura da alma, sem nenhuma 
consolação espiritual e, sustentada pela fé, recuperastes a alegria de viver, implorai ao Bom Deus 
por mim, para que eu seja capaz de dominar este estado de tristeza em que me encontro, esta treva 
absurda que tomou conta de meu coração. 
 
Iluminai, Santa Doutora, minha inteligência para que eu descubra que só Deus me basta e que 
devo, em tudo e por tudo, realizar somente a vontade d'Ele, desse Deus Misericordioso, que me 
carrega ao colo, mesmo quando me sinto abandonado, sem nenhuma luz a me orientar. 
 
Dai-me crer, cheio de esperança, que todo desespero tem seu fim, pois o amor de Jesus liberta os 
corações das correntes do medo e da angústia. 
 
Dai-me, um sorriso, ó Santinha e providenciai para mim, junto ao Pai, o Dom da alegria. 
 
Que esse Dom me cure e me liberte, me faça ver as novas luzes que se acendem: o amor do Pai 
começa a brilhar para mim, Sua misericórdia começa a me aquecer e eu me abro à vida nova que 
o Espírito Santo de Deus me traz, o mesmo Espírito que ungiu a vossa vida, ó Santa das Rosas, 
com o precioso óleo da alegria, do qual urgentemente necessito para poder louvar o Pai e o Filho, 
sem nada a me pesar o coração. 
 
Creio firmemente que serei atendido, que meu brado de angústia será ouvido e me comprometo a 
espalhar a vossa devoção. 
 
Amém. 
 
(Reze 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao Pai. Se possível, faça uma confissão sacramental e 
participe de uma missa, comungando piedosamente na intenção de todos os que sofrem no corpo e 
no espírito). 
 

Oração para momentos de indecisão 
 

Santa Teresinha do Menino Jesus, fostes determinada em vossos ideais e, sob as luzes do Espírito 
Santo, sempre soubestes decidir o que fosse melhor para a salvação de vossa alma. Jamais 
recuastes na decisão de servir a Deus e agradá-Lo em tudo e por tudo. 
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Tão jovem, já sabíeis que o Bem-Amado vos atraía para a vida consagrada no Carmelo e não 
tivestes descanso enquanto não atravessastes, tão menina, guiada pela mão de vosso pai, a porta da 
clausura carmelitana para ali servir a Deus e realizar vossa missão. 
 
Peço vossa intercessão junto ao Pai para que, neste momento de dúvida, eu tenha as luzes do 
Espírito Santo para decidir o que for de maior proveito para mim e para aqueles que me rodeiam. 
Que eu seja dócil no cumprimento da vontade do Bom Deus, que eu não O desagrade com minha 
vontade própria, que eu me submeta aos Seus desígnios e siga firmemente a direção que o Senhor 
me apontar. 
 
Peço-vos ainda que intercedais por mim para que eu não me rebele  frente às consequências de tal 
decisão, e que, mesmo provado em minha fé, eu tenha sempre alegria em meu coração para não me 
arrepender do rumo que tomarei, da mesma forma que não vos arrependestes, ó Doutora da 
Ciência e do Amor por terdes feito de vossa vida uma entrega sem reservas ao Amor. 
 
Glórias sejam dadas à Trindade Santa, para sempre. 
 
Amém. 
 

Ladainha de Santa Teresinha 
 
Senhor, tende piedade de nós.  
Jesus Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos.  
Jesus Cristo, atendei-nos. 
 
Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós.  
Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós.  
Ssma. Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
Nossa Sra. do Carmo, rogai por nós. 
São José, rogai por nós.  
Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.  
São João da Cruz, rogai por nós.  
São Rafael Kalinowski, rogai por nós. 
Santa Elisabeth da Trindade, rogai por nós.  
Santa Teresa dos Andes, rogai por nós.  
Santa Teresa Margaret Redi, rogai por nós. 
 
Beata Edith Stein, rogai por nós.  
Beata Maria Sacrário de São Luiz Gonzaga, rogai por nós.  
Beata Maria das Maravilhas de Jesus, rogai por nós. 
 
Santa Teresinha, estrela luminosa do Carmelo, rogai por nós.  
Santa Teresinha, Padroeira das Missões, rogai por nós.  
Santa Teresinha, Doutora da Pequena Via, rogai por nós.  
Santa Teresinha, Padroeira da França, rogai por nós.  
Santa Teresinha, Filigrana do Espírito Santo, rogai por nós.  
Santa Teresinha, do amor filial, rogai por nós.  
Santa Teresinha, perfeição de fé, rogai por nós.  
Santa Teresinha, pequena fortaleza de Deus, rogai por nós.  
Santa Teresinha, vocação para o amor, rogai por nós. 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Santa Teresinha, asceta e mística, rogai por nós.  
Santa Teresinha, amor no coração da Igreja, rogai por nós. 
 
Confiança obstinada, rogai por nós.  
Confiança invencível, rogai por nós.  
Confiança heroica, rogai por nós.  
Confiança na própria fraqueza, rogai por nós. 
 
Desejo de santidade, rogai por nós.  
Desejo de amor, rogai por nós.  
Desejo de virtudes, rogai por nós.  
Desejo de renúncia, rogai por nós.  
Desejo de retidão, rogai por nós.  
Desejo de fidelidade, rogai por nós.  
Desejo de perfeição, rogai por nós. 
 
Alma simples, rogai por nós.  
Alma sublime, rogai por nós.  
Alma cândida, rogai por nós.  
Alma missionária, rogai por nós.  
Alma penitente, rogai por nós.  
Alma pequenina, rogai por nós.  
Alma paciente, rogai por nós.  
Alma humilde, rogai por nós.  
Alma pacífica, rogai por nós.  
Alma suave, rogai por nós.  
Alma que escolheu tudo, rogai por nós.  
Alma dos pequenos sacrifícios, rogai por nós.  
Alma doce na noite da provação, rogai por nós. 
 
Apóstola da Misericórdia, rogai por nós.  
Apóstola da Confiança e do Abandono, rogai por nós. 
Apóstola da Simplicidade de Coração, rogai por nós.  
Anjo dos Enfermos e Prisioneiros, rogai por nós.  
 
Pequena Irmã dos Pobres em Espírito, rogai por nós.  
 
Irmã Universal, rogai por nós. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 
 
Rogai por nós, Santa Teresa do Menino Jesus da Santa Face,  
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
Oremos: Ó Deus, que sois glorificado em vossos santos e santas, ouvi-nos por intercessão de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, que nos ensinou o Pequeno Caminho da confiança e do abandono em 
vossa Misericórdia. 
 
Por Cristo Nosso Senhor, Amém. 
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O Rosário da Sagrada Face 

 
Ó Sagrada Face adorável do Divino Redentor, Espelho de sofrimento, emblema santo de dor. 
Pelos tormentos atrozes sofridos em vossa cruz. Aceitai nossas torturas para consolar-vos, Jesus. 
 
Sobre a Cruz 
 
O Credo (Creio em Deus Pai ...) 
 
Nas três primeiras Ave-Marias 
 
Sagrada Face do Senhor inflamai-nos vosso amor! 
 
Sobre os Pai-Nossos. 
 
Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação. Ponde fim a nossa mágoa! Alívio a nossa aflição! 
 
Nas dez Ave-Marias de cada mistério 
 
Sagrada Face do Senhor aliviai nossa dor! 
 
Depois de cada mistério 
 
Face de Jesus suavizai nossa cruz! 
 

Novena das rosas 
 

Origem 
 
O Reverendíssimo Padre Antônio Putingan, SJ, no dia 3 de dezembro de 1925, começou uma 
novena em honra de Santa Teresinha do Menino Jesus pedindo à milagrosa santa uma graça 
importante. Pediu o padre à Santa Teresinha que lhe desse um sinal de que a novena era ouvida, e 
este sinal seria receber uma rosa fresca e desabrochada de alguém. 
 
Já idoso e doente, o Pe. Putingan escreveu, em fevereiro de 1926, de um quarto de hospital em 
Viena o que segue: 
 
"No dia 3 de dezembro do ano passado comecei uma novena em honra à Santa Teresinha pedindo 
que me mimoseasse com uma rosinha, isto é, que alcançasse uma graça qualquer que ela julgasse 
útil e salutar para mim. Escolhi como oração para os nove dias, 24 "Glória ao Pai" em ação de graça 
por todos os benefícios que a Santíssima Trindade concedera à Santinha durante os 24 anos de sua 
vida. 
 
Estava muito ansioso por saber se alcançaria realmente alguma graça. Por isso, pedi à Santa que me 
mandasse um sinal qualquer. Tomaria por sinal se ela, por exemplo, sugerisse a alguém a ideia de 
me oferecer uma bela rosa. 
 
Esperei com grande curiosidade. E de fato, no terceiro dia da novena, apresenta-se uma senhorita, 
trazendo-me uma bonita rosa vermelha de haste comprida. Perguntei-lhe logo: "Como teve a ideia 
de trazer-me esta rosa”? 
 
A jovem respondeu: "transcorrendo ontem, meu aniversário, trouxeram-me algumas rosas; pensei 
então que Vossa Reverendíssima talvez gostasse de ter uma nessa estação do ano”. 
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Pode ter sido acaso, mas jamais alguém se lembrara de me oferecer uma rosa, mormente no 
inverno, com neve copiosa e dez graus abaixo de zero. 
 
No dia 24 de dezembro, comecei outra novena e pedi duas graças. Para a primeira não pedi sinal, 
porque devia eu mesmo sentir o efeito, mas solicitei-o para a segunda. Como sinal sugeri, desta vez, 
uma rosa branca. Ninguém sabia disto. 
 
Eis que no quarto dia a irmã Vitalis entra no meu quarto com uma rosa branca na mão, dizendo: 
"Padre, trago-lhe este pequeno presente da Teresinha; ela lhe manda lembranças". Todo alvoroçado 
pergunto: "Mas donde vem esta rosa”? 
 
A irmã explica: "estava na capela, onde se acha uma estátua de Santa Teresinha. Não tenho o 
costume de ir ao altarzinho dela, mas hoje fui e vi que uma rosa caíra do altar. Lembrei-me então de 
Vossa Reverendíssima e vim trazer-lhe a rosa”. 
 
O Pe. Putingan, alcançada as graças pedidas na novena, resolveu propagá-la em honra de Santa 
Teresinha, organizando em cada mês esta novena. Assim, no dia 9 a 17 de cada mês, todas as 
pessoas que desejarem fazer a novena unem as suas intenções às das pessoas que, na mesma época, 
fazem a novena, formando desta maneira, uma bela comunhão de orações. 
 
A novena pode ser feita, individualmente, em família, ou em comunidade, incluindo nas suas 
petições as intenções de todas as pessoas que fazem a novena ao mesmo tempo. 
 

 
 

Novena 
 

Reza-se diariamente durante a novena: 
 
Santíssima Trindade, Pai, Filho e espírito Santo, eu Vos agradeço todos os favores e todas as graças 
com que enriquecestes a alma de vossa serva Santa Teresinha do Menino Jesus, durante os 24 anos 
que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que 
ardentemente Vos peço (... faça aqui o pedido ...) se for conforme a vossa santíssima vontade e 
para a salvação de minha alma. 
 
Rezam-se em seguida: 
 
24 vezes "Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, 
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por todos os séculos dos séculos. Amém!" 
 
Pode-se acrescentar a cada "Glória ao Pai", a jaculatória: "Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai 
por nós!" E para finalizar: Pai-Nosso e Ave Maria. 
 

Frases de Sta. Terezinha do Menino Jesus 
 

"Não sou um guerreiro que combateu com armas terrestres, mas com a espada do Espírito que é a 
palavra de Deus". 
 
"Para mim acho que a perfeição é fácil de se praticar, porque compreendi que basta pegar Jesus pelo 
coração..." 
 
"Ó Farol luminoso do amor, eu sei como chegar a Ti, encontrei o segredo de me apropriar de Tua 
chama." 
 
"Compreendi que o Amor englobava todas as vocações, que o Amor era tudo..." 
 
"... Compreendi que meu amor não se devia traduzir somente por palavras." 
 
"Não é bastante amar, é preciso prová-lo!" 
 
"Um só ato de amor nos fará conhecer melhor Jesus..." 
 
"... Pensar em uma pessoa que se ama é rezar por ela". 
 
"Ó meu Jesus, lutarei por vosso amor até à noite da minha vida". 
 
"É na tua bondade sempre infinita que quero me perder, ó Coração de Jesus!” 
 
"... Espero tudo do Bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai". 
 
"Como estou longe de ser conduzida pela via do temor, sei sempre encontrar o meio de ser feliz e 
aproveitar de minhas misérias". 
 
"O Senhor é tão bom para comigo, que me é impossível temê-lo". 
 
"Ó Trindade, vós sois prisioneira de meu amor!...". 
 
"Ó meu Deus, Trindade Bem-aventurada! Eu vos desejo amar e vos fazer amada...". 
 
"Acho que nesses momentos de grande tristeza tem-se a necessidade de olhar para o céu em lugar 
de chorar...". 
 
"O Pai quer que o ame, porque Ele me perdoou não muito, mas tudo". 
 
"Sim, tudo está bem, quando só se busca a vontade de Jesus". 
 
"Já que a verdade brilha aos seus olhos, não fuja da sua luz". 
 
"O Bom Deus me mostra a verdade, sinto muito bem que tudo vem dele". 
 
"A vida é apenas um sonho, em breve nos acordaremos". 
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"Só tenho de olhar o santo Evangelho, logo respiro os perfumes da vida de Jesus e sei para que lado 
correr". 
 
"Só temos o curto instante da vida para dá-lo ao Bom Deus...". 
 
"É preciso que o Espírito Santo seja a vida de teu coração". 
 
"Ó Jesus, meu Amor... minha vocação, enfim, eu a encontrei, minha vocação é o Amor!". 
 
"Enfim, pus mão à obra e tinha tanta boa vontade que consegui perfeitamente". 
 
"Que felicidade poder dizer: "Estou seguro de fazer a vontade do Bom Deus". 
 
"Eu não lamento a vida, oh, não!". 
 
"E minha vida é um ''único ato de amor!". 
 
"O Bom Deus me dá coragem na proporção dos meus sofrimentos". 
 
"Faz-nos tanto bem, quando sofremos, ter corações amigos, cujo eco responde a nossa dor". 
 
"A caridade é o caminho excelente, que conduz seguramente a Deus". 
 
"Sou de tal natureza que o temor me faz recuar; com o amor não somente avanço, mas voo...". 
 
"É muito doce a gente se sentir fraco e pequeno!". 
 
"É preciso abandonar o futuro nas mãos do Bom Deus...". 
 
"Nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade...". 
 
"Não me inquieto, absolutamente, com o futuro...". 
 
"Por uma graça fielmente recebida, Ele me concedia uma multidão de outras". 
 
"Jesus não quer que eu reclame o que me pertence; isso deveria parecer-me fácil e natural, pois 
nada me pertence". 
 
"Instruindo os outros muito aprendi". 
 
"Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis, portanto, posso, apesar da minha pequenez, 
aspirar à santidade". 
 
"Não consigo crescer, devo suportar-me como sou, com todas as minhas imperfeições". 
 
"Parece-me que agora nada me impede de levantar voo, pois não tenho mais grandes desejos a não 
ser o de amar até morrer de amor". 
 
"Os mais belos pensamentos nada são sem as obras". 
 
"Para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o Céu, um grito de gratidão e 
amor no meio da provação como no meio da alegria". 
 
"Minhas mortificações consistiam em refrear minha vontade, sempre prestes a se impor"... 
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"Ele quem me instruiu dessa ciência que esconde dos sábios e dos pedantes e revela aos menores...". 
 
"Ao dar-se a Deus, o coração não perde sua natural ternura, pelo contrário, essa ternura cresce ao 
tornar-se mais pura e mais divina". 
 
"Sinto que quando sou caridosa é só Jesus que age em mim". 
 
"Felizmente, não desanimo com facilidade". 
 
"Estou longe de praticar o que entendo, mas o desejo que tenho de praticar é suficiente para me dar 
a paz". 
 
"Deus é mais terno que uma mãe". 
 
"Em vez de me causar mal, levar-me à vaidade, os dons que Deus me prodigalizou (sem que Lhe 
tenha pedido) me levam para Ele". 
 
"A mim Ele me deu sua Misericórdia infinita e é, através dela, que contemplo e adoro as outras 
perfeições divinas!...". 
 
"O Bom Deus me fez compreender que existem almas que sua misericórdia não se cansa de 
esperar...". 
 
"Como a bondade e o amor misericordioso de Jesus são pouco conhecidos!...", 
 
"... Ó meu Bem-Amado, uma só missão não me bastaria...", 
 
"Eu sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição". 
 
"Posso, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade". 
 
"Vou me contentar em seguir Jesus em seu caminho doloroso". 
 
"O pecado mortal não me tiraria a confiança". 
 
"Guardar a palavra de Jesus, eis a única condição de nossa felicidade". 
 
"É muito doce a gente se sentir fraco e pequeno!". 
 
"Eu vos suplico, ó meu Deus, enviar-me uma humilhação cada vez que eu tentar me elevar acima 
dos outros". 
 
Prestai atenção ao que faz Maria; imitai-a... e esse Deus de bondade recompensará vossa fé". 
 
"A Santíssima Virgem dá bem os meus recados, dar-lhe-ei outro mais. Repito-lhe, muitas vezes: 
"Diga-lhe para não se preocupar comigo". 
 
"Sabemos muito bem que a Virgem Santíssima é a rainha do céu e da terra, mas ela é mais mãe do 
que rainha". 
 
"E eu que desejava o martírio, é possível que morra em um leito!". 
 
"Tu sabes bem, meu único martírio é teu amor, Coração Sagrado de Jesus!". 
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"Morrer de amor é um bem doce martírio!". 
 
"O mérito não consiste em fazer nem em dar muito, mas, antes, em receber, em amar muito!". 
 
"Ó meu Deus, longe de me desencorajar à vista de minhas misérias, venho a vós com confiança...". 
 
"Não prefiro nem morrer nem viver... O que o Bom Deus prefere e escolhe para mim, eis o que me 
agrada mais". 
 
"O apostolado da oração não é, por assim dizer, mais elevado do que o da palavra?". 
 
"Pois bem, sou eu essa criança, objeto do amor previdente de um Pai...". 
 

O que Sta. Teresinha nos ensina sobre o sofrimento: 
 
"Quando se quer atingir um fim, deve-se procurar os seus meios. Jesus me fez compreender que era 
pela cruz que Ele queria me dar almas e minha atração pelo sofrimento cresceu na medida em que o 
sofrimento aumentou". (MA 69v) 
 
"O sofrimento me estendeu os braços e neles me joguei com amor". (MA 69v) 
 
"Vejo que só o sofrimento pode gerar almas". (MA 81r) 
 
"Quero sofrer por amor e mesmo alegrar-me por amor". (MB 4v) 
 
"Meu Deus, por vosso amor aceito tudo: se quiserdes, quero mesmo sofrer até morrer de aflição". 
(MC 9v) 
 
"O sofrimento se torna a maior das alegrias, quando a gente o busca como o mais precioso dos 
tesouros". (MC 10v) 
 
"Sofrer e ser desprezado! Que amargura e que glória!" (CT 81) 
 
"A vida é apenas um sonho, em breve acordaremos e que alegria!... quanto mais nossos sofrimentos 
são grandes, tanto mais nossa glória será infinita". (CT 82) 
 
"Se um suspiro pode salvar uma alma, que não podem fazer os sofrimentos como os nossos? Não 
recusemos nada a Jesus!" (CT 85) 
 
"Aproveitemos de nosso único momento de sofrimento! Só vejamos cada instante... um instante é 
um tesouro!" (CT 89) 
 
"Não foi sofrendo e morrendo que Jesus resgatou o mundo?" (CT 213) 
 
"O sofrimento unido ao amor é a única coisa que me parece desejável no vale das lágrimas". (CT 
254) 
 
"Bem ao contrário de me lamentar, alegro-me porque o Bom Deus me permite sofrer ainda mais por 
seu amor". (CT 263) 
 
"Sobre a prensa do sofrimento/Te provarei meu amor/Não quero outra alegria/Senão me imolar 
cada dia." (PN 25,7)" 
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Jesus, sem dúvida, mudará minha natureza no céu, do contrário sentirei saudades do sofrimento e do 
vale de lágrimas". (CT 258) 
 
"Sofrer é justamente o que me agrada da vida!" (CA 25.7.1) 
 
"Jamais teria acreditado que fosse possível sofrer tanto! Jamais! Jamais! Não posso explicar isso 
senão pelos desejos ardentes que tenho tido de salvar almas". (CA 30.9) 
 
"O Bom Deus me dá coragem na proporção dos meus sofrimentos. Sinto que, no momento, não 
poderia suportar mais, mas não tenho medo, pois se Ele os aumentar, aumentará, ao mesmo tempo, 
minha coragem". (CA 15.8.6) 
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