


Oração do Dia 
Olhai ó Deus, vossa família e fazei-a crescer no vosso amor.  

Vida 
“Nas Constituições de 1851, Parte IV, Paula Frassinetti apresenta-nos 

os meios que contribuem para o Cor Unum dos membros do Ins-

tituto: os laços de obediência, o amor de Deus, a caridade, o des-

prendimento das coisas temporais, a unidade na diversidade, e o 

amor irrestrito a Jesus Cristo.”  (Paula em Mosaico, p.28)

—  � de Março  — 
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Caminho de Vida e Santidade: 
“E regressaram à sua terra por outro caminho” (Mt 2,13)

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Etimologicamente, 'intimidade' deriva do latim 

intimus que significa 'em dentro'. No contexto da 

amizade, refere-se ao amigo mais próximo, ao con-

fidente. Portanto, experimentar a intimidade com 

Jesus implica tê-Lo como amigo e, essencialmente, 

tê-Lo por dentro, deixá-Lo apossar-se de nós para 

sustentar-nos, a fim de caminharmos firmes no seu 

Amor, florescendo na Caridade, na Esperança, no 

cuidado com o outro e na prática das virtudes cristãs.”

�ª porta: Amizade/Encontro 

“Esta porta de acesso está aberta, a chave para en-

trar é a força da amizade que nos abre um caminho 

novo, preparado e seguro. É uma via que nos leva 

a um encontro feliz com os irmãos, sendo com eles 

um só corpo e uma só alma no Coração de Jesus.”



�ª porta: Amizade/Companhia 

“O poder maior em nossa ação apostólica é o Amor. Já dizia São 

João da Cruz: 'Onde mais se ama, aí se realiza o melhor apos-

tolado! (...)'. Como Família de Paula, assumimos o seu legado e 

passamos a fazer parte de seu Projeto Educativo, do seu sonho de 

evangelização, colocando no centro de nossa missão os Jovens, as 

Famílias e os Pobres.”

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

“De todo o coração peço a Jesus que as receba todas em seu Sacra-

tíssimo Coração, e que de tantos corações, quantas são as irmãs, 

forme um único, único, único, único. Se o Senhor me conceder esta 

graça tão grande, considero-me a pessoa mais feliz deste mundo.” 

(Carta 553,11)

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




