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 “Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, 
mesmo que nos acarrete problemas: 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 

Desde muito cedo, Paula nutria em seu coração o desejo 

de se consagrar totalmente a Deus, tornando-se religiosa 

de vida consagrada. Contudo, seu pai, que se tornou muito 

afeiçoado e apegado à filha, achava que a vida religiosa se-

ria muito sacrificante para a sua filha tão pequena e frágil. 

Mesmo não querendo contrariar as expectativas do pai, 

Paula continuou nutrindo o seu desejo até saber qual seria 

a hora certa em que Deus lhe concederia a oportunidade 

de deixar a casa paterna e abraçar a vida religiosa. 
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Texto Bíblico: (Jo. 10, 9-10)

“Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O 

ladrão só  vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que  todos tenham vida, e a tenham 

em abundância.”

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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