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“Não acredito na santidade sem oração, embora não se trate
necessariamente de longos períodos ou de sentimentos intensos.”
(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 misericórdia do Senhor, obtenha, do seu Coração, a graça que desejo...
(Faça o seu pedido) Glória ao Pai...”

Da Resiliência de Paula Frassinetti:
Para os padrões de longevidade de hoje, Paula vivera muito pouco.
Quando morreu, Paula tinha 73 anos. A sua saúde começou a dar
sinais de grande fragilidade uns seis anos antes de morrer, quando
ela começou a sofrer algumas paralisias, ficando ora sem escutar,
ora com dificuldade de se locomover, de escrever, de falar com
fluidez...
Este tempo foi de grande desafio para a Madre Fundadora, que
sempre foi uma pessoa dinâmica, colocando-se sempre como a
primeira a começar as atividades e trabalhos. Contudo, ela fez da
doença e da dor a oportunidade de exercitar a obediência, a paciência, a resignação e a cultivar ainda mais a sua fé e esperança em
Deus, passando horas a fio na companhia de Jesus Sacramentado.
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Texto Bíblico: Mt 14, 25-32
“Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar.
Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram:
‘É um fantasma!’ E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: ‘Coragem! Sou eu. Não
tenham medo.’ Então Pedro lhe disse: ‘Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas.’ Jesus respondeu: ‘Venha.’ Pedro desceu da barca, e começou a
andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas ficou com medo, quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: ‘Senhor, salva-me.’ Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro,
e lhe disse: ‘Homem fraco na fé, por que você duvidou?’ Então, eles subiram na barca. E o
vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: ‘De fato, tu
és o Filho de Deus’.”

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 pensemos 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.

