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 “Paula é fruto maduro da redenção em Cristo!” 
(Papa João Paulo II)

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 pro-

messas, faze, pela tua intercessão, que ternamente confiando na mi-

sericórdia do Senhor, obtenha, do seu Coração, a graça que desejo... 

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

Da Resiliência de Paula Frassinetti: 

«A coroa da vossa Madre está completa», tinha dito o Venerável D. Bosco. 

Paula Frassinetti faleceu em Roma, no dia 11 de junho de 1882: “Senhora Minha, lembrai-vos 

de que sou vossa Filha!”. Tinha 73 anos de idade e deixou uma família religiosa com 21 

casas e 369 Irmãs. No dia 19 de maio de 1891 deu-se início ao processo sobre sua fama de 

santidade, que deveria levá-la à beatificação. 

Em 1906, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto e fle-

xível. Até a sua roupa estava intacta. Submetida a desinfecções, 

segundo as prescrições do Departamento de Higiene, foi revestida 

com nova indumentária e depositada no nicho sepulcral entre a 

sacristia e a capela da Casa Mãe de Santo Onofre.

Tendo sido declarada Beata por Pio XI no dia 8 de junho de 1930, o seu 

corpo foi colocado em uma urna de cristal, doada pelas ex-alunas do 

Brasil e depositado debaixo do altar-mor, onde ainda hoje é venerado. 

Em 11 de março de 1984, o Papa João Paulo II inscreveu-a no álbum dos Santos.
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Texto Bíblico: Mt 5,48

"Sede santos, assim como vosso Pai celeste é santo". 

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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