


Oração do Dia 
Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, 

para que vivamos interiormente as práticas exteriores da Quaresma.

—  � de Março  — 

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“A vida de oração, a prática do silêncio, da medita-

ção e da contemplação são alguns caminhos que 

nos dirigem à profundidade e à interioridade, pos-

sibilitando uma intimidade maior com o Senhor.”

�ª porta: Amizade/Encontro 

“Num mundo como o nosso, as distrações 

são tantas e tamanhas que enxergar o 

outro torna-se algo muito raro... Não dá 

para fechar os olhos a esta realidade: 

a pandemia veio como o assaltante da 

Parábola do Bom Samaritano e deixou-

nos todos feridos... Deus nos desafia a 

enfrentar, com renovada esperança a 

missão de reavaliar o nosso jeito de ser 

e de viver.”

Vida 
No dia 6 de janeiro de 1819, morre a mãe, por complicações 

de parto, deixando cinco filhos. Paula tinha nove anos. No 

dia 15 abril de 1826 veio a falecer Ana, irmã de João Batista 

e tia de Paula Frassinetti. Paula assume, então a direção da 

casa e o cuidado do pai e dos quatro irmãos 
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Caminho de Vida e Santidade: 
“E regressaram à sua terra por outro caminho” (Mt 2,13)

Foto Via Garibaldi. 
Gênova antiga – Itália.



�ª porta: Amizade/Companhia 

“Diante dos limites, quedas, fracassos dos outros, somos chamados 

simplesmente a partilhar o Evangelho e a deixar que seja Deus a 

cumprir a transformação no coração e na vida daqueles que nos 

rodeiam... Somos enviados para curar as feridas... a levar a nossa 

cruz e querer viver o hoje melhor do que ontem.”  

Santidade: "Santa sim, mas em 'bicos de pés'"

“Apoiada só em Deus, confiante na Providência Divina, Paula Frassinetti 

nunca desanima; antes, procura incutir coragem a todas, totalmente 

esquecida de si própria e entregue unicamente ao bem de todas e 

de cada uma e do seu próximo, em geral.” (Paula em Mosaico, p.143)

Oração

Pai Santo, 

Nos passos ainda incertos do nosso caminho, em direção ao Capí-

tulo Geral XXII, manda-nos o Teu Espírito, Aquele que é capaz de 

nos ensinar todas as coisas e recordar-nos a Tua Palavra. 

Dá-nos o desejo dos magos, de nos pormos a caminho, à procura 

daquela alegria que nos confirma a Tua presença como único Se-

nhor e Rei de nossa vida. Dá-nos a coragem dos magos para des-

pegar-nos do que já conhecemos, deixando-nos guiar pela Tua 

estrela, em direção à novidade que preparaste para nós.

Que a Tua Palavra seja a luz que nos orienta no modo de Te seguir 

mais de perto, para Te amarmos e servirmos melhor, através de 

tudo o que somos e desejamos ser neste tempo que nos concedes 

para viver.

Amém




