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MEMÓRIA DE SANTA PAULINA DO CORAÇÃO AGONIZANTE DE JESUS 

9 de julho de 2020 

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: preparar uma mesa com uma toalha e uma vela que será 

acesa no início da oração. Imprimir alguma imagem de Santa Paulina e uma bíblia, que 

serão colocados também sobre a mesa. 

Refrão inicial:  

Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar. (bis) 

(Repetir algumas vezes. Enquanto se canta, alguém da família acende a vela acima da 

mesa).  

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 

Dirigente: Juntos, peçamos as luzes do Espírito Santo, para que possamos bem vivenciar 

este momento de oração. Rezemos juntos: Vinde, Espírito Santo... 

Leitor: Senhor, nossa família se reúne para juntos louvarmos a vós e pedirmos vossa luz 

sobre nossos caminhos. Que a reflexão de vossa Palavra abra nossa mente e coração e 
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que sejamos anunciadores do vosso Reino. Acolhei nossa oração e olhai especialmente 

pelas famílias que mais necessitam de vosso amor. Esteja sempre conosco, Senhor.  

Todos: Amém.  

 

LEITURA 

Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus (Mt 10,7-15)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. 

Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. 

De graça recebestes, de graça deveis dar! 

Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos; nem sacola para o caminho, 

nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu 

sustento. 

Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja 

digno. 

Hospedai-vos com ele até a vossa partida.  

Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; 

se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. 

Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, 

saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. 

Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra 

serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo. 

Palavra da Salvação. 
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(Leia pausada e atentamente mais uma ou duas vezes e faça a seguinte pergunta: o que 

o texto diz? Partilhe entre os presentes o que você conseguiu compreender da mensagem 

que Jesus apresentou. Gaste uns minutos nesta etapa). 

 

SOBRE SANTA PAULINA 

Leitor: Amábile Lúcia nasceu em Vigolo Vattaro, na Itália, em 1865 e com apenas 10 anos 

de idade migrou com seus pais para o Brasil, para a cidade de Nova Trento, em Santa 

Catarina. Desde muito cedo atuava na vida da Igreja e em 1895 professou seus votos 

religiosos, passando a se chamar Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Assim, 

Irmã Paulina deu início à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira 

congregação religiosa feminina fundada em terras brasileiras. Além do cuidado dos 

enfermos, crianças órfãs e trabalhos da paróquia, as irmãs trabalhavam em uma pequena 

indústria de seda para prover o sustento. Em 1903, ela se muda para o bairro Ipiranga, em 

São Paulo, onde passa a cuidar, juntamente com sua congregação, de crianças órfãs e ex-

escravos abandonados. A partir de 1918 passa a ter uma vida mais reclusa, dedicando-se 

à oração e à vida contemplativa. Em 1938, acometida pelo diabetes, iniciou um período 

de grande sofrimento, tendo seu braço direito amputado e aos poucos, veio a ficar cega. 

Faleceu em 9 de julho de 1942. Foi beatificada no ano de 1991 e canonizada em 2002, por 

São João Paulo II. Apesar de ser de família italiana e ter nascido por lá, ela é considerada 

a primeira santa do Brasil, pois todo seu caminho de santidade foi percorrido neste solo.  

(Perguntas para reflexão: 1. O que mais chamou a atenção na vida de Santa Paulina? 2. 

No evangelho que partilhamos, Jesus envia seus discípulos em missão. Como podemos unir 

este evangelho à vida de Santa Paulina? Partilhar por um instante). 

PRECES 
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Dirigente: A oração nos faz tomar consciência e assumir o projeto missionário de Jesus. 

Ofereçamos a Deus nossas preces. 

1. Senhor, olhai por nossa família aqui reunida, e fazei que caminhemos tendo diante 

de nós os ensinamentos de vosso Filho Jesus, rezemos. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece.  

2. Senhor, que nos sintamos chamados também a anunciar vosso Reino e que o 

façamos através de nossas palavras e atitudes, rezemos. 

3. Senhor, tirai de nós todo egoísmo, ganância e soberba, para que possamos 

verdadeiramente sermos instrumentos vossos, no serviço a nossos irmãos e irmãs, 

rezemos. 

4. Senhor, que inspirados por Santa Paulina, tenhamos um olhar mais atento e gestos 

acolhedores com aqueles que são esquecidos pela sociedade, rezemos. 

(Cada participante pode elevar uma prece espontânea a Deus.) 

Dirigente: Concluamos nossas preces, rezando com amor e confiança a oração que nos 

compromete com o Reino de Deus. Pai-nosso... 

 

ENVIO MISSIONÁRIO 

Dirigente: Senhor, que conduzistes Santa Paulina pelo caminho da santidade através das 

provações, do trabalho humilde, da oração constante e atenção aos mais necessitados, 

concedei-nos, por sua intercessão, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e 

servir com generosidade os mais necessitados. Enviai-nos para que realizemos vosso 

Reino entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém.   
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Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.  

Todos: Para sempre seja louvado. 

 


