
6º DIA (11 DE OUT) 
«Considero eu muitas vezes, Cristo meu, quão saborosos e quão 
deleitosos se mostram Vossos olhos a quem Vos ama, e a quem, 
meu Bem, quereis olhar com amor. Parece-me que uma só vez que 
este olhar tão suave se volta para as almas que tendes por Vossas, 
basta como prémio de muitos anos de serviço. Oh! valha-- me 
Deus, que mal se pode dar isto a entender senão aos que têm já 
entendido quão suave é o Senhor!» 
(Excl. 14,1)

7º DIA (12 DE OUT) 
«Ó Vida, que a dais a todos! Não me negueis a mim esta água 
dulcíssima que prometeis aos que a querem. Eu a quero, Senhor, a
peço, e venho a Vós; não Vos escondais, Senhor, de mim, pois 
sabeis a minha necessidade e que ela é verdadeira medicina da 
alma chagada por Vós (…) Ó fontes vivas das Chagas do meu Deus! 
Que manais sempre, com grande abundância para nosso 
mantimento. E que seguro andará, pelos perigos desta miserável 
vida, o que procurar sustentar-se deste divino licor!» 
(Excl. 9,2).

8º DIA (13 DE OUT) 
«Ó bem-aventuradas almas celestiais que estais sempre embebidas 
em louvores do meu Deus! Venturosa foi a vossa sorte! (…) Sede 
nossas intercessoras ante a divina misericórdia para que nos dê um 
pouco do vosso gozo e reparta connosco desse claro conhecimento 
que tendes (…) Ajudai-nos, pois estais tão perto da fonte: tirai água 
para nós que perecemos aqui de sede.» 
(Excl. 13; 1,4)

9º DIA (14 DE OUT) 
Alegra-te, alma minha, que há Quem ame a Deus como Ele merece. 
Alegra-te, que há Quem conheça a Sua bondade e valor. Dá-Lhe 
graças porque nos deu na terra Quem assim o conhece, como seu 
Filho único que é. E pois que Sua Majestade se deleita contigo, que 
todas as coisas da terra não sejam bastantes para te apartar de te 
deleitares e alegrares na grandeza do teu Deus e em como merece 
ser amado e louvado (…) e possas dizer com verdade: ‘A minha 
alma engrandece e louva ao Senhor.’» (Excl. 7, 3).
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3º DIA (8 DE OUT) 
«Considerando a glória que tendes preparada, Deus meu, para os 
que perseveram em fazer a Vossa vontade; e com quantos 
trabalhos e dores a ganhou Vosso Filho, e quão mal a tínhamos 
merecido (…) afligiu-se a minha alma de grande modo (…) Ó 
Redentor meu! (…) Que seja tão grande a Vossa bondade, que 
então Vos lembreis de nós (…) e nos torneis a dar a mão e nos 
desperteis de frenesi tão incurável para que Vos procuremos e Vos 
peçamos saúde! Bendito seja tal Senhor! Bendita tão grande 
misericórdia.»
(Excl. 3,1).

4º DIA (9 DE OUT) 
«Ó Senhor, Deus meu! E como tendes palavras de vida onde todos 
os mortais acharão o que desejam, se o quiserem procurar! (…) 
Vós dizeis: ‘Vinde a Mim todos os que trabalhais e estais 
carregados, que Eu vos consolarei.’ Que mais queremos, Senhor? 
(…) Porque estão perdidos os do mundo senão por buscarem 
descanso? (…) Oh! que grande cegueira, que o busquemos onde é 
impossível encontrá-lo! (…) Dai-nos, Senhor, luz; olhai que é mais 
necessária que ao cego, que o era desde o seu nascimento, pois 
este desejava ver a luz e não podia; e agora, Senhor, não se quer 
ver. Oh! que mal tão incurável! Aqui, Deus meu, se há-de mostrar 
Vosso poder; aqui, a vossa misericórdia.» 
(Excl. 8; 1,2).

5º DIA (10 DE OUT) 
«Ó cristãos, tempo é de defender o Vosso Rei e de O acompanhar 
em tão grande soledade. São muito poucos os vassalos que Lhe 
ficaram (…) Ajudai a chorar o Vosso Deus, pois não são só por 
Lázaro aquelas piedosas lágrimas, mas por aqueles que não 
haviam de querer ressuscitar, ainda que Sua Majestade os 
chamasse em alta voz.» 
(Excl. 10,2).

ORAÇÃO
Senhor, nosso Deus, que de modo maravilhoso 
abrasastes o coração de Santa Teresa, nossa Mãe, 
com o fogo do Vosso amor e a fortalecestes para 
os grandes empreendimentos realizados em Vosso 
Nome, concedei-nos, por sua intercessão, a graça 
que presentemente Vos pedimos … e experimentar 
em nós a força do Vosso Espírito, pela qual somos 
movidos a trabalhar generosamente pelo Vosso 
reino. PNJC.
- Nossa Madre, Santa Teresa, 
-Rogai por nós

1º DIA (6 DE OUT) 
«Ó Senhor, como são suaves os vossos caminhos! Mas quem 
caminhará sem temor? Temo estar sem Vos servir e quando Vos 
vou a servir não encontro coisa que me satisfaça para pagar algum 
tanto do que Vos devo. Parece que me quisera empregar toda 
nisto, mas, quando bem considero a minha miséria, vejo que não 
posso fazer nada que seja bom, se Vós não mo concedeis.» 
(Excl. 1,1).

2º DIA (7 DE OUT) 
«Ó Jesus meu!, que grande é o amor que tendes aos filhos dos 
homens! Que o maior serviço que se Vos pode prestar é deixar-Vos
a Vós por seu amor e lucro. E então sois possuído mais 
inteiramente, porque embora não se satisfaça tanto a vontade em 
gozar, a alma goza de Vos contentar a Vós. Vê que, enquanto 
vivemos nesta mortalidade, os gozos da terra são incertos, ainda
que pareçam dados por Vós, se não vão acompanhados do amor 
do próximo. Quem não o amar, não Vos ama, Senhor meu; pois 
com tanto sangue vemos demonstrado o amor tão grande que 
tendes aos filhos de Adão.» 
(Excl. 2,2)
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