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“Não tenhas medo da santidade. 
Não te tirarás forças, nem vida, nem alegria”. 

(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 ter-

namente confiando na misericórdia do Senhor, obtenha, do seu Coração, a graça que desejo... 

(Faça o seu pedido) Glória ao Pai...”

Da Resiliência de Paula Frassinetti 

Algumas biografias afirmam que Paula perdeu a mãe aos 9 anos de idade e outras afirmam 

que seria aos 12. Tanto a primeira quanto a segunda idades, atestam que Paula ficou órfã de 

mãe muito cedo. Sendo ela, a única filha mulher entre os cinco filhos, teve logo de assumir 

a condução da casa para auxiliar o seu pai no cuidado dos irmãos. 

Desde muito cedo, Paula cultivou uma fé muito vibrante em 

Deus e um carinho especial por Nossa Senhora, a quem os 

genoveses veneram com o título de Madonnetta, que quer 

dizer “Mãezinha”. Assim, apoiada na mãezinha do céu, Paula 

se torna mãe de seus irmãos e presta grande ajuda ao pai 

na condução da família. 
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Texto Bíblico (Lc 9, 23-27)

“Jesus disse a todos: 

‘Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e me siga. Pois 

quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas, quem perder a sua vida por causa de 

mim, esse a salvará. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde e 

destrói a si mesmo?’” 

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 pense-

mos 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.
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