NOVENA DE SANTA PAULA FRASSINETTI

“Conheci muita gente bondosa e que fazia muito o bem,
mas nunca vi fazê-lo com tanta simplicidade, como

INTRODUÇÃO

Paula Frassinetti.”

Paula Frassinetti nasceu em Gênova, na Itália, no dia 03
de março de 1809, em uma família de vivência

Em 1903, foi aberta a sua sepultura. O corpo de Paula

profundamente cristã. Órfã aos nove anos, era a única

estava em perfeito estado: intacto e flexível! E é assim

mulher entre o pai e quatro irmãos, que se fizeram

que se encontra hoje, em Roma, na Capela da Casa

sacerdotes. No dia 12 de agosto de 1834, iniciou a

Geral da Congregação, onde pode ser visitado.

formação de uma Congregação com seis jovens, em
uma pequena casa em Quinto, em que prestavam

No dia 11 de março de 1984, pelo Papa João Paulo II,

assistência às crianças pobres. Em 1841, chegaram a

Paula é proclamada Santa, para a Igreja e para o

Roma e começaram logo a trabalhar em várias

mundo.

paróquias, dedicando-se ao ensino. No ano de 1866,
Paula envia as primeiras Irmãs para uma missão no

O seu principal lema: “VONTADE DE DEUS, TU ÉS O

Brasil.

MEU PARAÍSO.” “Em SIMPLICIDADE, trabalhar”, era o
seu ideal.

Mais com exemplo do que com palavras, ensinou a viver
a fé profunda que a iluminava em todos os momentos de
sua vida.
Faleceu em Roma, no dia 11 de junho de 1882. Um
sacerdote, seu contemporâneo, resumiu assim sua vida:
1

2

PRIMEIRO DIA
(ou Primeiro Mês)

Leitura Bíblica (Jo. 8,12)
“Jesus continuou dizendo: ‘Eu sou a Luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a

“EU SOU A LUZ DO MUNDO”
Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

luz da vida’.”
Para Refletir
Como posso ser luz na comunidade e na família?

Oração
“Ó Santa Paula, que com humildade e ardente fé, te

PRECES (Pedidos e agradecimentos)

abandonaste toda à vontade de Deus, sempre segura de

Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que

sua bondade e das suas promessas, faze, pela tua

vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai

intercessão, que ternamente confiando na misericórdia

conceder.” Vamos, pois, dirigir nossas preces a Deus

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

Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

desejo... Glória ao Pai...”

em nós e em nossas dificuldades. Somos a família de
Deus. Somos uma Comunidade Cristã.” Precisamos,

Mensagem de Santa Paula

então, lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs, rezando

“Não se afadigue, esteja tranqüila, tranqüila nas mãos

por todos.

de Deus, nosso bom Pai, que tudo pode e só quer o
nosso maior bem.”

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém.
Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!
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Oração Final:

SEGUNDO DIA
(ou Segundo Mês)

Ó Deus, que nos destes em Santa Paula um admirável
exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da
Vossa vontade, o nosso alimento.

“DEUS SEJA BENDITO E LOUVADO POR TUDO”

Por Nosso Senhor Jesus Cristo... Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Abençoe-nos, Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Oração

Santo. Amém.

“Ó Santa Paula, que durante os dias de prova, nos
sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre
Canto Final (à escolha)

esperaste com firme confiança na infinita misericórdia de
xxx

Deus, faze, pela tua intercessão, que esperando
filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas
minhas misérias, obtenha do seu Coração a graça que
desejo... Glória ao Pai...”
Mensagem de Santa Paula
“Deus seja bendito e louvado por tudo, em especial
pelas pequenas cruzes que nos manda. Oh, se
fôssemos verdadeiramente fortes, de modo que nos
pudesse mandar cruzes sobre cruzes!...”

5

6

Texto Bíblico (Lc. 23-27)

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao

“Jesus disse a todos: ‘Se alguém quer me seguir,

Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.

renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e me

Amém.

siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la;

Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

mas, quem perder a sua vida por causa de mim, esse a
salvará. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo

Oração Final

inteiro, se perde e destrói a si mesmo?’”

“Ó Deus, que nos destes, em Santa Paula, um admirável
exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

Para Refletir

Vossa vontade o nosso alimento. Por Nosso Senhor

Como posso seguir Jesus diante das dificuldades,

Jesus Cristo... Amém.”

sofrimentos e problemas do dia-a-dia de nossa vida?
Abençoe-nos, Deus, todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito
PRECES (Pedidos e agradecimentos)

Santo. Amém.

Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que
vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai

Canto Final (à escolha)

conceder.” Vamos então dirigir nossas preces a Deus
Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

xxx

em nós e em nossas dificuldades. Somos a família de
Deus. Somos uma Comunidade Cristã.” Precisamos
nos lembrar dos nossos irmãos irmãs, rezando por
todos.
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TERCEIRO DIA
(ou Terceiro Mês)

Texto Bíblico (Fp. 3, 10-14)
“Quero, assim, conhecer a Cristo, o poder da sua
ressurreição e a comunhão em seu sofrimento, para

“ABRAÇAI, COM ALEGRIA E COM AMOR, TODAS

tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de

AS OCASIÕES DE SOFRIMENTO”

alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Não
que eu já tenha conquistado o prêmio ou que já tenha

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

chegado à perfeição; apenas continuo correndo para
conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por

Oração

Jesus Cristo. Irmão, não acho que eu já tenha alcançado

“Ó Santa Paula, que durante os dias de prova, nos

o prêmio, mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que

sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre

fica pra trás e avanço para o que está à frente. Lanço-

esperaste com firme confiança na infinita misericórdia de

me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que

Deus, faze, pela Tua intercessão, que esperando

Deus nos chama a receber em Jesus Cristo.”

filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas
minhas misérias, obtenha do Seu Coração a graça que
desejo... Glória ao Pai...”

Para Refletir
Como a palavra do texto bíblico e a mensagem de Santa
Paula podem iluminar os momentos difíceis, quando nos

Mensagem de Santa Paula
“Abraçai, com alegria e com amor, todas as ocasiões de
sofrimento que se vos oferecerem... Estou certíssima de
que, apesar da vida de sacrifício que levais (nas
missões), o vosso coração estará sempre alegre.”
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sentimos derrotados com a dor e a contrariedade que
sofremos?
PRECES (Pedidos e agradecimentos)
Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que
vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai
10

conceder.” Vamos, então, dirigir nossas preces a Deus

QUARTO DIA

Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

(ou Quarto Mês)

em nós e em nossas dificuldades. Somos a família de
Deus. Somos uma Comunidade Cristã.” Precisamos ,

“EU SOU A PORTA. QUEM ENTRAR POR MIM, SERÁ

pois, lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs, rezando

SALVO”

por todos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.

Oração

Amém. Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

“Ó Santa Paula, que com humildade e ardente fé, te
abandonaste toda, à vontade de Deus, sempre segura

Oração Final

de sua bondade e das suas promessas, faze, pela tua

“Ó Deus, que nos destes em Santa Paula um admirável

intercessão, que ternamente e confiando na misericórdia

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da tua

do Senhor, obtenha do seu coração a graça que

vontade o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus

desejo... Glória ao Pai...”

Cristo... Amém.”
Mensagem de Santa Paula
Abençoe-nos, Deus todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito

“Desejo, e muito lhe recomendo, que afaste de si toda a

Santo. Amém.

melancolia, que se trate e procure estar alegre,
pensando que Deus faz participantes da sua Cruz

Canto Final (à escolha)

aqueles que mais ama.”
xxx
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Texto Bíblico (Jo. 10, 9-10)

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao

“Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.

Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.

Entrará e sairá, e encontrará a passagem. O ladrão só

Amém.

vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que

Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

todos tenham vida, e a tenham em abundância.”
Oração Final
Para Refletir

“Ó Deus, que nos destes em Santa Paula, um admirável

O que podemos fazer para acolher, com mais amor e

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

carinho, as pessoas que nos procuram?

Vossa vida o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo.... Amém.”

PRECES (Pedidos e agradecimentos)
Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que

Abençoe-nos, Deus todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito

vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai

Santo. Amém.

conceder.” Vamos, então, dirigir nossas preces a Deus
Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

Canto Final (à escolha)

em nós e em nossas dificuldades. Somos a família de
Deus. Somos uma Comunidade Cristã.” Precisamos,

xxx

portanto, lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs,
rezando por todos.
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QUINTO DIA
(ou Quinto Mês)
“AME MUITO, MUITO A JESUS!”

voluntariamente por Ele e em proveito do próximo, por
Seu amor.”
Texto Bíblico (1Cor. 13, 1-2; 4; 13)
“Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

anjos, se eu não tivesse o amor seria como o sino
ruidoso ou como o címbalo estridente. O amor é

Oração

paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se

“Ó Santa Paula, que durante os dias de prova, nos

ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz por

sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre

inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se

esperaste e com firme confiança na infinita misericórdia

irrita, não guarda rancor. Tudo desculpa, tudo crê, tudo

de Deus, faze, pela tua intercessão, que, esperando

espera, tudo suporta. Agora, portanto, permanecem

filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas

estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior

minhas misérias, obtenha, do seu Coração, a graça que

delas, porém, é o amor.”

desejo... Glória ao Pai...”
Para Refletir
Mensagem de Santa Paula

Como podemos ser comunicadores do AMOR e da PAZ,

“Ame muito, muito a Jesus! Mas, como não se pode

em nossa família, comunidade e no local de trabalho?

amar a Jesus se não se ama, juntamente, a sua Cruz,
ame o sofrimento e abrace, com amor, como preciosos

PRECES (Pedidos e agradecimentos)

tesouros, todas as ocasiões que Deus lhe manda de

Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que
vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai
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conceder.” Vamos, pois, dirigir nossas preces a Deus

SEXTO DIA

Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

(ou Sexto Mês)

em nós e em nossas dificuldades. Somos a família de
“A CASA CONSTRUÍDA SOBRE A ROCHA”

Deus, somos uma Comunidade Cristã. Precisamos,
portanto, lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs e rezar

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

por todos.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém.
Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

Oração
“Ó Santa Paula, que, durante os dias de prova, nos
sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre
esperaste, com firme confiança na infinita misericórdia

Oração Final

de Deus; faze, pela tua intercessão, que, esperando

“Ó Deus, que nos destes em Santa Paula um admirável

filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

minhas misérias, obtenha do seu Coração a graça que

Vossa vida o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus

desejo... Glória ao Pai...”

Cristo.... Amém.”
Mensagem de Santa Paula
Abençoe-nos, Deus todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito

“As árvores que crescem no cimo dos montes, batidas

Santo. Amém.

sempre pelos ventos e tempestades, são mais fortes do
que

Canto Final (à escolha)
xxx
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as

que

crescem

nas

planícies

tranqüilas.

Agradeçamos, pois, a Deus se, às vezes, não faz correr
as coisas como quereríamos...”
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Texto Bíblico (MT. 7, 24-26)

Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

“Portanto, quem ouve essas palavras e as põe em

em nós e em nossas dificuldades. Somos a Família de

prática, é como o homem prudente que construiu sua

Deus. Somos uma Comunidade Cristã. Precisamos,

casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as

então, de nos lembrar de nossos irmãos e irmãs, e rezar

enxurradas, os ventos sopraram com força contra a

por todos.

casa, construída sobre a rocha. Por outro lado, quem
ouve essas palavras e não as põe em prática, é como o

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao

homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia.

Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.

Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos

Amém.

sopraram com força, contra a casa, e a casa caiu, e a

Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

sua ruína foi completa!”
Oração Final
Para Refletir

“Ó Deus, que nos destes, em Santa Paula, um admirável

A minha fé está crescendo como as árvores dos montes

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

ou das planícies? O que é construir nossa vida, nossas

Vossa vida o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus

amizades, nossa família, nossa comunidade sobre a

Cristo... Amém.”

rocha?
Abençoe-nos, Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
PRECES (Pedidos e agradecimentos)

Santo. Amém.

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
19

Canto Final (à escolha)
xxx
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SÉTIMO DIA
(ou Sétimo Mês)

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

“CONFIE EM QUEM A COLOCOU NO LUGAR QUE

Mestre e o Senhor, lavei os seus pés; por isso, vocês

OCUPA”

devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um
exemplo: vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Eu garanto a vocês: o servo não é maior do que o seu
senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o

Oração

enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se

“Ó Santa Paula, que com humildade e ardente fé, te

o puserem em prática.”

abandonaste toda à vontade de Deus, sempre segura de
sua bondade e das suas promessas, faze, pela tua

Para Refletir:

intercessão, que, ternamente confiando na misericórdia

Estou colocando, em prática, o exemplo de Jesus?

do Senhor, obtenha do seu Coração a graça que
PRECES (Pedidos e agradecimentos)

desejo... Glória ao Pai...”

Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que
Mensagem de Santa Paula

vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai

“Confie em Quem a colocou no lugar que ocupa; e, se

conceder.” Vamos, então, dirigir nossas preces a Deus

necessário, Deus operará milagres por seu intermédio.”

Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só
em nós e em nossas dificuldades. Somos uma família de
Deus. Somos uma Comunidade Cristã. Precisamos,
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OITAVO DIA

portanto, de lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs, e

(ou Oitavo Mês)

rezar por todos eles.”
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao

“CORAGEM ! SOU EU. NÃO TENHAM MEDO.”

Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Oração Final

Oração

“Ó Deus, que nos destes em Santa Paula um admirável

“Ó Santa Paula, que durante os dias de prova, nos

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre

Vossa vida o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus

esperaste com firme confiança na infinita misericórdia de

Cristo.... Amém.”

Deus, faze, pela tua intercessão, que, esperando
filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas

Abençoe-nos, Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito

minhas misérias, obtenha do seu Coração a graça que

Santo. Amém.

desejo... Glória ao Pai...”

Canto Final (à escolha)

Mensagem de Santa Paula
“Tende coragem; e, quanto mais virdes faltarem os
xxx

meios humanos, maior deverá ser a vossa confiança em
Deus, que, com a sua divina palavra, comprometeu-se
a ajudar os que n’Ele confiam: ‘os Céus e a terra
passarão, mas minhas palavras não passarão.”
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Texto Bíblico (Mt 14, 25-32)

Jesus nos garante no Santo Evangelho: “Tudo o que

“Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os

vocês pedirem a Deus Pai, em meu Nome, Ele vai

discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos

conceder.” Vamos, então, dirigir nossas preces a Deus

o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados,

Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

e disseram: ‘É um fantasma!’ E gritaram de medo.

em nós e em nossas dificuldades. Somos uma família de

Jesus, porém, logo lhes disse: ‘Coragem! Sou eu. Não

Deus. Somos uma Comunidade Cristã. Precisamos,

tenham medo.’ Então Pedro lhe disse: ‘Senhor, se és tu,

pois, de lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs, e rezar

manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as

por todos eles.”

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

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse:

Oração Final

‘Homem fraco na fé, por que você duvidou?” Então, eles

“Ó Deus, que nos destes em Santa Paula um admirável

subiram na barca. E o vento parou. Os que estavam na

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: ‘De fato,

Vossa vida o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus

tu és o Filho de Deus.”

Cristo.... Amém.”

Para Refletir

Abençoe-nos, Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito

Confiamos realmente em Jesus ou duvidamos de Suas

Santo. Amém.

Palavras?
PRECES (Pedidos e agradecimentos)
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Canto Final (à escolha)
xxx
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NONO DIA
(ou Nono Mês)

Texto Bíblico (Lc. 1, 39-45)
“Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa,
dirigindo-se às pressas, a uma cidade da Judéia. Entrou

“ESTAMOS TODOS SOB O MANTO DE MARIA”

na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel
ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um
grande grito, exclamou. ‘Você é bendita entre as

Oração

mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre! Como posso

“Ó Santa Paula, que durante os dias de prova, nos

merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar?

sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre

Logo que a Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a

esperaste com firme confiança na infinita misericórdia de

criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-

Deus, faze, pela tua intercessão, que, esperando

aventurada

filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas

acontecer o que o Senhor prometeu.”

aquela

que

acreditou,

porque

vai-lhe

minhas misérias, obtenha do seu Coração a graça que
Para Refletir

desejo... Glória ao Pai...”

Como é que se realiza hoje, entre nós, as “maravilhas
Mensagem de Santa Paula

de Deus”?

“Tenha coragem e pense que estamos todos sob o
manto de Maria, nossa querida Mãe; confie n’Ela e

PRECES (Pedidos e agradecimentos)

esteja tranqüilo.”

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
27
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Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não pensemos só

“CONSAGRAÇÃO DO LAR À NOSSA SENHORA

em nós e em nossas dificuldades. Somos uma família de

AUXILIADORA

Deus. Somos uma Comunidade Cristã. Precisamos,
então, de lembrar-nos dos nossos irmãos e irmãs, e
rezar por todos eles.”

Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu
Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai, ao Filho e ao

Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar,

Espírito Santo, como era no princípio, agora e

aqui, vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de

sempre.Amém. Santa Paula Frassinetti, rogai por nós!

todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das
tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra,

Oração Final

drogas, brigas... e de todas as outras calamidades que

“Ó Deus, que nos destes, em Santa Paula, um admirável

conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como

exemplo de vida evangélica, concedei-nos fazer da

coisa vossa, as pessoas que vivem nesta casa.

Vossa vida o nosso alimento. Por Nosso Senhor Jesus

Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante: a de

Cristo.... Amém.”

viverem sempre na amizade de Deus, evitando o
pecado. Dai-lhes a Fé que tivestes na Palavra de Deus,

Abençoe-nos, Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito

e no amor que nutristes para com o vosso filho Jesus e

Santo. Amém.

para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz.
Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que

Canto Final (à escolha)

moram nesta casa que vos foi consagrada. Assim seja.
xxx
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“No coração de JESUS, colocai todas as

Que todo dia onze de cada mês seja um momento de

vossas preocupações.”

encontro com Santa Paula e com o seu grupo de
Novena.

(Santa Paula)

Esta Novena foi organizada por:
Joaquim Augusto de Carvalho
Milagres que levaram a Igreja a reconhecer Paula
como SANTA:

– Teólogo e Educador
Ir. Maria das Graças de Assis Vasconcelos
– Religiosa Dorotéia, Missionária e Educadora

- Menino com paralisia infantil;
- Irmã da Congregação de Santa Dorotéia, com otite
aguda;
- Maria Macarone, 50 anos, paralítica há 15 anos.
Que

esta

Novena

nos

leve

a

um

profundo

agradecimento a Deus por ter-nos concedido uma
intercessora no céu: SANTA PAULA FRASSINETTI.

...No dia 08 de junho de 1930,
Paula Frassinetti é
beatificada pelo Papa Pio
XI e, finalmente, no dia 11 de

Pedimos a ela que interceda a Deus, para que Ele nos
envie

as

bênçãos

e

as

graças

de

que

mais

março de 1984, é
canonizada pelo Papa João

necessitamos.

Paulo II.
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