Novena em Honra de
S ANTA PAULA FRASSINETTI — VIDA e SANTIDADE

†

Primeiro Dia
2 de março de 2021
“Cada cristão, quanto mais se santifica,
tanto mais fecundo se torna para o mundo.”
(Gaudete et Exsultate)

Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Oração
“Ó Santa Paula, que com humildade e ardente fé, te abandonaste toda à vontade de Deus,
sempre segura de sua bondade e das suas promessas, faze, pela tua intercessão, que ternamente confiando na misericórdia do Senhor, obtenha, do seu Coração, a graça que desejo...
(Faça o seu pedido) Glória ao Pai...”

Do Livro das Memórias
“Paula Frassinetti nasceu em Gênova, no dia 3 de março de 1809, às 6 horas da manhã, filha
de João Batista Frassinetti e Ângela Viale... Foi precedida por dois irmãos, José e Francisco, e
seguida por dois, João e Rafael. Todos se consagraram a Deus no Sacerdócio. Assim, aqueles
piedosíssimos esposos tiveram a felicidade de dar a Deus todos os seus filhos. Mais ainda:
tendo a D. Ângela amamentado o filho de uma sua amiga, que o não podia fazer e não encontrou logo uma ama, aquele menino e só ele – embora tivesse outros nove ou dez, entre
irmãos e irmãs – teve a felicidade de se consagrar a Deus, como todos os Frassinetti.
Foi batizada no próprio dia do seu nascimento, na Igreja Paroquial de Santo Estêvão, e
foram-lhe postos os nomes de Paula Ângela Maria. Cresceu muito estimada pelos pais, pelas graças e pelo espírito que nela, ainda pequenina, se manifestavam e pelo vivo desejo de
aprender as orações e de as rezar depois com a mãe e com os irmãozinhos. A boa mãe teve
o cuidado de a consagrar a Maria no Santuário chamado da Madonnetta, como também fez
com os seus outros filhos, segundo o costume das boas famílias genovesas.” (p. 8)
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Leitura Bíblica (Jo 8,12):
“Jesus continuou dizendo: ‘Eu sou a Luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas,
mas possuirá a luz da vida’.”

Para a sua oração
Jesus nos garante no Santo Evangelho:
“Tudo o que vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai conceder.”
Vamos, pois, dirigir nossas preces a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas, não pensemos somente em nós e em nossas dificuldades. Somos a família de Deus. Somos Família de
Paula. Rezemos por todos!
Santa Paula, nossa Mãe! Rogai por nós e abençoai-nos!

Amém.

