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“Reagir com humilde mansidão: isto é santidade.”  
(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

Por decisão do pai e da cultura de sua época (século XIX), Paula 

Frassinetti não frequentou a escola regular. Ela foi alfabetizada 

em casa pelo Pai e pelos seus quatro irmãos. 

Para estudar, Paula se utilizava dos cadernos e cartilhas usados 

pelos irmãos e era muito esforçada, prestando sempre muita 

atenção nas discussões dos irmãos com o pai, sobre os princi-

pais temas discutidos em seu tempo. Ela pode ser considerada 

uma autodidata. 

Ao se tornar adulta e fundar a Congregação, ela se ocupará da 

Construção das Regras do Instituto e serão escritas por ela mais 

de 800 cartas para as Irmãs. Além de fundadora, tornou-se a 

Coordenadora Geral do Instituto, fazendo-se toda para todos, 

com suavidade e firmeza, pela via do coração e do amor!
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Texto Bíblico: (Fl 3, 10-14)

“Quero, assim, conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão em seu sofri-

mento, para  tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de  alcançar, se possível, a res-

surreição dos mortos. Não que eu já tenha conquistado o prêmio ou que já tenha chegado 

à perfeição; apenas continuo correndo para  conquistá-lo, porque eu também fui conquis-

tado por Jesus Cristo. Irmão, não acho que eu já tenha alcançado  o prêmio, mas uma coisa 

eu faço: esqueço-me do que  fica pra trás e avanço para o que está à frente. Lanço-me em 

direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo.” 

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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