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 “Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, 
vejo a santidade da Igreja militante” 

(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 misericór-

dia do Senhor, obtenha, do seu Coração, a graça que 

desejo... (Faça o seu pedido) Glória ao Pai...” 

Da Resiliência de Paula Frassinetti 

Em 1841, Paula Frassinetti, aconselhada por alguns padres e apoiada, mais uma vez, por seu 

irmão Padre José Frassinetti, decide ir, juntamente com algumas Irmãs, para Roma a fim de 

abrir uma Casa do seu Instituto na Capital do Catolicismo. Foi mais um desafio na vida de 

Paula. 

Sem nenhum recurso, as Irmãs foram viver em um canto de Roma, chamado “Beco dos 

Apóstolos”. Era um lugar onde ficavam a maior parte dos estábulos em que se guardavam os 

cavalos e carruagens, principal meio de transporte da época. O lugar era fétido e, no verão, 

ficava insalubre. A casa das Irmãs era minúscula e muito inapropriada para fugir dos rigores 

do inverno e do calor do verão. Contudo, elas não desanimaram um só minuto. Eram traba-

lhadoras incansáveis. Aos poucos, Paula e a Congregação foram encontrando o seu espaço 

na cidade de Roma e o Instituto expandiu pela Itália. 
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Texto Bíblico: Jo 13, 13-17

“Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor. E vocês têm razão; Eu sou mesmo. Pois bem: 

Eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés; por isso, vocês  devem lavar os pés uns 

dos outros. Eu lhes dei um  exemplo: vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu ga-

ranto a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que 

aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se  o puserem em prática.”

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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