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 “A força do testemunho dos santos consiste 
em viver as bem-aventuranças !”

(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 abando-

naste 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...” 

Da Resiliência de Paula Frassinetti: 

Por volta de 1836-37, Paula e as primeiras Irmãs levavam uma vida de muita pobreza e es-

cassez de tudo. O seu instituto fora fundado sem nenhuma reserva material, contando com 

a boa vontade de alguns benfeitores e com o trabalho incansável das Irmãs na área da Edu-

cação, bem como em tarefas de costuras, bordados, etc. 

Por causa do excesso de trabalho, da falta de conforto e da escassez de alimentação farta, 

logo as Irmãs começaram a adoecer e as pessoas começaram a dizer que o Instituto havia 

sido fundado para fazer sofrer e perecer aquelas pobres jovens. 

Aflito e preocupado com o rumo daquela fundação, mais uma vez o pai de Paula, Sr. João 

Frassinetti, exigiu que a filha voltasse para a casa paterna em Gênova e dispensasse aque-

las jovens. Paula prontamente obedeceu ao pai, mas sabia em seu interior, que aquela seria 

uma pausa breve e que o Instituto voltaria fortalecido. Assim se fez. Na Páscoa de 1837, as 

Irmãs voltaram a se reunir em Gênova, com Paula Frassinetti, para nunca mais precisarem 

dissolver aquele sonho vocacional. 
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Texto Bíblico: Mt 7, 24-26

“Portanto, quem ouve essas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que 

construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as  enxurradas, os ventos sopraram 

com força contra a casa, construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas palavras 

e não as põe em prática, é como o  homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia.  

Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força, contra a casa, e a casa 

caiu, e a  sua ruína foi completa!” 

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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