
Henrique de Ossó, um rosto de Misericórdia
Continuamos con las aportaciones sobre la misericordia que hemos pedido 

a distintas personas de la familia teresian´a.
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Como teresiana, dou comigo, muitas vezes 
a pensar em Santo Henrique como um 
rosto de Misericórdia.

1 - Mas o que é a Misericórdia? 

Segundo o papa Francisco, que declarou o 
Ano jubilar da Misericórdia, “A misericórdia 
de Deus não é uma ideia abstrata mas uma 
realidade concreta, pela qual Jesus revela o 
seu Amor como o de um Pai e de uma Mãe 
que se comovem pelo próprio filho até o 
mais íntimo… A Pessoa de Jesus não é 
senão Amor, um Amor que se dá gratuita-
mente”.

2 - Como se manifesta em santo Henrique 
este Amor Misericordioso de Jesus?

Percorrendo, no tempo e no espaço, a vida 
de Santo Henrique percebemos que  tudo 
nele é fruto da misericórida de Deus. É Ele 
próprio que o reconhece desde a sua infân-
cia. Aliás quando fala um pouco de si, num 
pequeno folheto que intitula: “Apontamentos 
da Misericórdia do Senhor” diz: “Tocou-e 
em sorte uma alma boa, bons pais, piedosa 
mãe e santos avós”.  Estas e outras afir-
mações de Henrique revelam que, desde 
muito cedo, Henrique experimentou na sua 
própria vida o poder da misericórida divina.

A procura da sua vocação, um projeto com 
três alternativas, é também uma história da 
misericórdia de Deus. Depois de decidir ser 
sacerdote deseja ser missionário do Amor. 
Em Montserrat, aos pés de Maria, Mãe de 
Misericórdia, toma uma decisão: “Serei 
sempre de Jesus, seu ministro, seu apósto-
lo, seu missionário de Paz e amor” E ser de 
Jesus significa, para Henrique de Ossó, a 
identificação com Ele e o ajuste, à sua vida 
e ações, do projeto de Jesus: No livro, 
Quarto de hora de oração escreveu:

“Ter como modelo das nossoas ações a 
Jesus Cristo, agindo sempre como se Ele 
estivesse presente… Perguntemos: Como 
faria Jesus? Como agiria Jesus? Como pen-
saria Jesus?... E com estes cuidados ir con-
formando a nossa vida com a de Cristo.”

3 - Santo Henrique de Ossó um rosto de 
Misesericórdia.

É no livro Um mês na Escola do coração de 
Jesus que, logo no prólogo, encontro o 
verdadeiro sentido da misericórdia no caris-
ma de Henrique de Ossó: “Pensar, sentir, 
amar, atuar, conversar, falar como Jesus 
Cristo Jesus. Conformar, numa palavra, toda 
a nossa vida com a de Cristo. Revestir-nos 
de Cristo Jesus, eis o mais importante na 
vida de todo o cristão. Porque cristão quer 
dizer outro Cristo e ninguém se salva se 
não for a imagem de Cristo… ”Quem assim 
fizer, e devemos fazê-lo todos, vive,  já na 
terra,  uma vida de céu, transformar-se-á 
em Jesus e poderá dizer como o apóstolo: 
“Vivo eu, mas não sou eu quem vive é 
Cristo que vive em mim” 

É este texto de Santo Henrique de Ossó 
que, quanto a mim, faz dele um rosto da 
misericórdia do Pai. Henrique concretizou 
este texto na sua vida e fez dele o critério 
para encarnar na sua vida o Amor e a 
misericórdia do Pai. Homem de uma oração 
contínua e de uma intensa atividade apos-
tólica, bebeu em Teresa de Jesus a espiri-
tualidade de da oração e da ação e tudo 
o que mais deseja,  tudo o que escreve, 
tudo o que diz e as obras que funda são  
para que todos “cheguem ao conhecimento 
da Verdade, para que todos “conheçam e 
amem a Cristo e O façam conhecido e 
amado”

4 - E nós, como testemunhamos hoje rosto 
da misericórdia de Henrique de Ossó?

No tempo de Henrique a grande pobreza 
era a ignorância e o ensino não acessível a 
todos, sobretudo, às mulheres. Por isso, 
apresente Maria e Teresa de Jesus como 
modelo de mulheres na formação das 
jovens cristãs. Pelo ensino integral e pelo 
apostolado da oração Henrique põe em 
práticas as obras da misericórdia de “ensi-
nar os ignorantes” e de Orar a Deus por 
toda a humanidade. Hoje existem novas 
pobrezas, novas carências, novas realida-
des. É no meio destas realidades que temos 
que ser testemunhas da misericórdia. A 
pobreza, a fome, as doenças, a marginali-
dade, a reclusão, a mobilidade a ausência 
de Deus, o drama dos refugiados, etc. são 
as “periferias” de fala o papa e que exigem 
de nós uma atenção especial pela prática 
das obras da misericórdia, quer “corporais” 
quer “espirituais”, como diz o catecismo. 
Cada comunidade teresiana, cada centro 
do MTA, cada grupo de leigos ligados à 
família teresiana, deve estar atento e dar 
voz e corpo às obras de misericórdia pois 
por isto “saberão que somos discípulas de 
Cristo”, se nos amarmos e se amarmos o 
próximo. “E nisto consiste a perfeição”, diz-
nos Santa Teresa, “no Amor a Deus e ao 
próximo…para isto é o matrimónio místico, 
para que nasçam obras”.

Onde a Companhia estiver presente, aí, 
deve ser evidente a misericórdia do Pai. 
Nas nossas obras, nas nossas comunida-
des, nos gestos e atitudes de cada irmã e 
de cada membro da grande família teresia-
na, se queremos ser verdadeiros cristãos no 
próximo ambiente,  teremos que ser verda-
deiros oásis de misericórdia.
      

Maria de Fátima Magalhães stj 

Verano en el hemisferio norte. Calor, viajes, formación, 
encuentros, campamentos, vacaciones. Momento también de 
parar, encontrarse con las raíces, renovar las opciones vita-
les.

El IDEO se prepara para un nuevo curso, donde el Proyecto 
de Educación, la conclusión del Proyecto de Digitalización, 
el Curso de Cartas y el Itinerario Formativo en Brasil serán 
momentos fuertes. No olvidamos la Asamblea del MTA en 
España, donde también queremos estar presentes, y la Cáte-
dra Enrique de Ossó, donde la presencia del fundador es 
muy especial.

El 15 de cada mes, la nota mensual de Enrique de Ossó y 
la música, y los cuartos de hora nos seguirán acompañando 
durante todo el ciclo que empieza en septiembre.

Es momento también de ampliar y fortalecer nuestra estruc-
tura en red, atendiendo a los retos de la globalización. El 
IDEO quiere formar una conexión universal, con los lazos del 
teresianismo, que una a todos aquellos que quieran conocer 
mejor y dar a conocer a Enrique de Ossó.

familia teresiana



Como teresiana, dou comigo, muitas vezes 
a pensar em Santo Henrique como um 
rosto de Misericórdia.

1 - Mas o que é a Misericórdia? 

Segundo o papa Francisco, que declarou o 
Ano jubilar da Misericórdia, “A misericórdia 
de Deus não é uma ideia abstrata mas uma 
realidade concreta, pela qual Jesus revela o 
seu Amor como o de um Pai e de uma Mãe 
que se comovem pelo próprio filho até o 
mais íntimo… A Pessoa de Jesus não é 
senão Amor, um Amor que se dá gratuita-
mente”.

2 - Como se manifesta em santo Henrique 
este Amor Misericordioso de Jesus?

Percorrendo, no tempo e no espaço, a vida 
de Santo Henrique percebemos que  tudo 
nele é fruto da misericórida de Deus. É Ele 
próprio que o reconhece desde a sua infân-
cia. Aliás quando fala um pouco de si, num 
pequeno folheto que intitula: “Apontamentos 
da Misericórdia do Senhor” diz: “Tocou-e 
em sorte uma alma boa, bons pais, piedosa 
mãe e santos avós”.  Estas e outras afir-
mações de Henrique revelam que, desde 
muito cedo, Henrique experimentou na sua 
própria vida o poder da misericórida divina.

A procura da sua vocação, um projeto com 
três alternativas, é também uma história da 
misericórdia de Deus. Depois de decidir ser 
sacerdote deseja ser missionário do Amor. 
Em Montserrat, aos pés de Maria, Mãe de 
Misericórdia, toma uma decisão: “Serei 
sempre de Jesus, seu ministro, seu apósto-
lo, seu missionário de Paz e amor” E ser de 
Jesus significa, para Henrique de Ossó, a 
identificação com Ele e o ajuste, à sua vida 
e ações, do projeto de Jesus: No livro, 
Quarto de hora de oração escreveu:

“Ter como modelo das nossoas ações a 
Jesus Cristo, agindo sempre como se Ele 
estivesse presente… Perguntemos: Como 
faria Jesus? Como agiria Jesus? Como pen-
saria Jesus?... E com estes cuidados ir con-
formando a nossa vida com a de Cristo.”

3 - Santo Henrique de Ossó um rosto de 
Misesericórdia.

É no livro Um mês na Escola do coração de 
Jesus que, logo no prólogo, encontro o 
verdadeiro sentido da misericórdia no caris-
ma de Henrique de Ossó: “Pensar, sentir, 
amar, atuar, conversar, falar como Jesus 
Cristo Jesus. Conformar, numa palavra, toda 
a nossa vida com a de Cristo. Revestir-nos 
de Cristo Jesus, eis o mais importante na 
vida de todo o cristão. Porque cristão quer 
dizer outro Cristo e ninguém se salva se 
não for a imagem de Cristo… ”Quem assim 
fizer, e devemos fazê-lo todos, vive,  já na 
terra,  uma vida de céu, transformar-se-á 
em Jesus e poderá dizer como o apóstolo: 
“Vivo eu, mas não sou eu quem vive é 
Cristo que vive em mim” 

É este texto de Santo Henrique de Ossó 
que, quanto a mim, faz dele um rosto da 
misericórdia do Pai. Henrique concretizou 
este texto na sua vida e fez dele o critério 
para encarnar na sua vida o Amor e a 
misericórdia do Pai. Homem de uma oração 
contínua e de uma intensa atividade apos-
tólica, bebeu em Teresa de Jesus a espiri-
tualidade de da oração e da ação e tudo 
o que mais deseja,  tudo o que escreve, 
tudo o que diz e as obras que funda são  
para que todos “cheguem ao conhecimento 
da Verdade, para que todos “conheçam e 
amem a Cristo e O façam conhecido e 
amado”

4 - E nós, como testemunhamos hoje rosto 
da misericórdia de Henrique de Ossó?

No tempo de Henrique a grande pobreza 
era a ignorância e o ensino não acessível a 
todos, sobretudo, às mulheres. Por isso, 
apresente Maria e Teresa de Jesus como 
modelo de mulheres na formação das 
jovens cristãs. Pelo ensino integral e pelo 
apostolado da oração Henrique põe em 
práticas as obras da misericórdia de “ensi-
nar os ignorantes” e de Orar a Deus por 
toda a humanidade. Hoje existem novas 
pobrezas, novas carências, novas realida-
des. É no meio destas realidades que temos 
que ser testemunhas da misericórdia. A 
pobreza, a fome, as doenças, a marginali-
dade, a reclusão, a mobilidade a ausência 
de Deus, o drama dos refugiados, etc. são 
as “periferias” de fala o papa e que exigem 
de nós uma atenção especial pela prática 
das obras da misericórdia, quer “corporais” 
quer “espirituais”, como diz o catecismo. 
Cada comunidade teresiana, cada centro 
do MTA, cada grupo de leigos ligados à 
família teresiana, deve estar atento e dar 
voz e corpo às obras de misericórdia pois 
por isto “saberão que somos discípulas de 
Cristo”, se nos amarmos e se amarmos o 
próximo. “E nisto consiste a perfeição”, diz-
nos Santa Teresa, “no Amor a Deus e ao 
próximo…para isto é o matrimónio místico, 
para que nasçam obras”.

Onde a Companhia estiver presente, aí, 
deve ser evidente a misericórdia do Pai. 
Nas nossas obras, nas nossas comunida-
des, nos gestos e atitudes de cada irmã e 
de cada membro da grande família teresia-
na, se queremos ser verdadeiros cristãos no 
próximo ambiente,  teremos que ser verda-
deiros oásis de misericórdia.
      

Maria de Fátima Magalhães stj 



PROYECTO EDUCACIÓN TERESIANA

#twittEO @ ideoEnRed 

El proyecto de Educación Teresiana puesto 
en marcha por el IDEO en colaboración con 
la Delegación General de Educación está en 
la segunda fase. En estos momentos, esta-
mos leyendo diferentes obras y escritos de 
Enrique de Ossó: Guía práctica del catequis-
ta, Cuarto de hora de oración, Un mes en 
la escuela del sagrado corazón, la introduc-
ción a La escuela de Santa Teresa, Mi regla-
mento, Catecismo de directoras, Apuntes de 
pedagogía y una selección de artíuclos de 
la Revista Teresiana.

Los participantes se han dividido en nueve 

grupos temáticos, que coordianan Cristina 
Martínez, Carmen Patricia Castilla, Rosaura 
González, Gloria Rodríguez y Gemma Bel.

Carmen Melchor, que participaba en el pro-
yecto desde el principio, ha hecho algunas 
de las introducciones a los libros, donde 
hemos contado también con la colabora-
ción de M Victoria Molins y M. Luisa Ibáñez.

El trabajo de lectura es arduo y se integra 
en nuestras agendas repletas, pero las 
reflexiones compartidas en la comunidad y 
en las reuniones de grupo, nos ayudan a 
todos a reflexionar sobre nuestro quehacer 
educativo y mejorar nuestra praxis.

La metodología que estamos siguiendo es 
la de acción-reflexión-acción. 

El proyecto va a seguir hasta finales de 
este año 2016, y nos va a gustar compartir 
con todos lo que ha suscitado nuestro 
trabajo. Ójala podamos hacer una aporta-
ción valiosa a lo que significa la educación 
teresiana en el siglo XXI.
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Si quieres recibir el Boletín envía tu nombre y correo electrónico a: centre.ideo@gmail.com. 
También lo puedes descargar desde nuestra página web: http://ideonet.wordpress.com/
Agradecemos sugerencias sobre el Boletín, la web, o las actividades del IDEO.

Queremos crear una red de personas en torno al teresianismo de Enrique de Ossó para 
recrear su experiencia hoy. 

FOTO DEL MES

La imaginería suele representar a Enrique de Ossó, rodeado de niños, con un libro en la mano. 
Es la imagen del pedagogo que siente pasión por la educación, por los jóvenes, por los más 
pequeños.

Para Enrique los niños son los representantes de las generaciones futuras, y en manos del edu-
cador está la posibilidad de incidir en el futuro de la humanidad. Por ello, la necesidad de 
educar personas libres, que puedan guiarse por sí mismas.

El proyecto de educación teresiana va suscitando reflexiones educativas entre los participantes. 
La mirada educativa de Enrique habla de muchas dimensiones de la educación, que se definen 
finalmente en una sola palabra: integral. Enrique ejecuta, lidera, rompe paradigmas, transforma, 
nos pide que pongamos las Manos a la Obra para construir el mundo que él soñó.


