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APRESENTAÇÃO
Queridas Irmãzinhas, Formandas e Vocacionadas.
Estimados devotos e devotas de Santa Paulina, Peregrinos, Missionários com Santa Paulina,
Família Madre Paulina (FAMAPA), Leigas Consagradas, Povo de Deus.
“Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários”
Nesse tempo de ventos contrários, devido a pandemia que atingiu nosso país e o mundo
inteiro, buscamos apoio, força e esperança em Deus, a exemplo de Santa Paulina.
Chegamos até você, neste ano atípico, com a Novena à Santa Paulina. É uma forma de nos
aproximarmos pela fé, por meio das súplicas e ações de graças, pela intercessão de Santa
Paulina.
A novena está em comunhão com a Igreja e a Campanha da Fraternidade desse ano,
fundamentada na Parábola do Bom Samaritano que “viu, sentiu compaixão e cuidou dele” Lc
10, 30-37.
Santa Paulina é a mulher da misericórdia e compaixão, vendo, compadeceu-se e cuidou dos
mais pobres e necessitados.
Nestes dias de novena você conhecerá um pouco mais da vida, infância e missão de Santa
Paulina, mergulhando em momentos fortes desde o Casebre, em Vígolo, seu testamento,
beatiﬁcação e canonização; o carisma, legado à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição, fundada por ela, compartilhado com leigas e leigos, sendo uma fonte de
inspiração missionária.
Esta novena traz também um pouco mais da história do Santuário a ela dedicado, com
testemunhos de seus devotos e peregrinos.
Enﬁm, ﬁca o convite para seguirmos Jesus Cristo, do jeito de Santa Paulina, especialmente,
você jovem que deseja algo mais para a sua vida. Venha nos conhecer!
Devido a situação da pandemia, não teremos a festa presencial no Santuário, porém, a Festa
litúrgica será celebrada, no dia 9 de julho, transmitida pelo Facebook e o nosso canal do
Youtube. É o Santuário indo até você, uma vez que você não está podendo vir até ao Santuário.
Faça a Novena em família, ou do jeito que puder, porque ela vai nos fortalecer na fé, na
esperança e na conﬁança em Deus. Reforçará a certeza de estarmos juntos, novamente, aqui
no Santuário, espaço sagrado e de oração.
Nova Trento, 09 de junho de 2020
Irmã Helena Rosa da Silva
Diretora do Santuário
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Importante: a Novena ser bem preparada a cada dia. Seguem algumas sugestões para quem
coordena e anima.
Símbolos: a família deve preparar os símbolos de cada dia da novena (conforme
possibilidade);
Texto: Sempre que possível ler o texto completo com antecedência; Possibilitar para que o
ambiente e a novena se tornem uma verdadeira Oração.
Cantos: os cantos podem ser ouvidos e aprendidos no site do Santuário Santa Paulina:
santuariosantapaulina.org.br ou no youtube;
Oração a Santa Paulina e Gestos Concretos: págs. Nº 4 e 5
Sobre a Novena: envie a sua experiência ao Santuário Santa Paulina, como também
observações e sugestões.

AGENDA DA NOVENA/2020
NOVENA DATA/HORA

LOCAL/FAMÍLIA

RESPONSÁVEL

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Dia 9/07 -

Celebração em memória a Santa Paulina - Missa com transmissão
ao vivo pelo facebook e pelo youtube do Santuário.
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SUGESTÕES DE GESTOS CONCRETOS PARA CADA DIA
(Conforme tema, Vida de Santa Paulina e Texto Bíblico)
1º Dia: escolher e vivenciar uma atitude para evitar o câncer; Gestos de solidariedade e
apoio a quem está em tratamento; Ver nomes dessas pessoas visitar ou enviar
mensagens.
2º Dia: reconhecer e expressar agradecimento às pessoas que já me ajudaram em
alguma situação; Agradecer a Deus pelas pessoas que já foram ajudadas por mim/nós;
Realizar um gesto e ação às pessoas que estão precisando. Quando e como?
(conversar)
3º Dia: reconhecer as pessoas que foram e são sinais da presença de Deus na minha
vida e agradecer; Pensar: para quais pessoas já fui e continuo sendo sinal da Presença
do Bom Pastor, assim como foi Santa Paulina? expressar gratidão a Deus.
4º Dia: enviar mensagem a uma ou mais pessoas que se encontram gravemente
enfermas ou em estado terminal; Ou às pessoas que estejam passando por grande
sofrimento; Expressar palavras de incentivo, apoio, solidariedade, como Jesus e Santa
Paulina.
5º Dia: vivenciar e divulgar o Testamento de Santa Paulina; Expressar solidariedade às
famílias enlutadas; Rezar e demonstrar gratidão às pessoas que cuidam de enfermos,
especialmente as que estão arriscando a própria vida no cuidado de pessoas com a
Covid-19.
6º Dia: rezar o terço, individual ou em família, pelas Irmãzinhas presentes nos diversos
Estados e Países; Enviar uma mensagem a uma das comunidades, se possível.
7º Dia: reler e rezar o Evangelho da novena de hoje e transmitir a mensagem a outras
pessoas; Acompanhar e compartilhar as mensagens do Santuário Santa Paulina pelas
Redes Sociais; Ouvir os programas “A Voz do Santuário” por meio de diversas emissoras
de Rádio.
8º Dia: conhecer e Apoiar o grupo da FAMAPA (Família Santa Paulina), na sua
comunidade ou Paróquia. Rezar pelo grupo das Leigas Consagradas; Rezar pelos
Missionários com Santa Paulina e, se possível, tornar-se um/a Missionário com Santa
Paulina também.
9º Dia: quando a situação da pandemia permitir, organizar e realizar uma peregrinação
com Santa Paulina, na sua cidade ou bairro. (Trazer presente a história de Santa
Paulina, intenções e preces de todos que precisam e pela Paz no mundo). Esse gesto
simboliza a sintonia com os vários grupos de peregrinos que vêm ao Santuário.
Obs. Esses ou outros gestos concretos poderão ser assumidos, conforme sugestões
dos grupos; Enviar notícias da novena ao Santuário pelas Redes Sociais.
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ORAÇÃO A SANTA PAULINA

Ó Santa Paulina, que puseste toda conﬁança no Pai e em Jesus e que,
inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te conﬁamos
a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a Vida
Consagrada e todo Povo de Deus.
(Silêncio – pedir a graça desejada)

Santa Paulina, intercede por nós, junto a Jesus, a ﬁm de que
tenhamos a coragem de lutar sempre, na conquista de um mundo
mais humano, justo e fraterno. Amém.

Pai-Nosso – Ave-Maria – Glória ao Pai.
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1º DIA:
Santa Paulina: mulher do amor, acolhimento e misericórdia
Ambiente: Bíblia, Imagens de N. Senhora e de Santa Paulina, vela acesa, Cartaz da Campanha da
Fraternidade 2020

A: Queridos irmãos e irmãs, boas-vindas ao primeiro dia da Novena à Santa Paulina! Alegres
pelo nosso encontro, vamos nos cumprimentar, com OLHAR de ACOLHIDA, dizendo:
T: Boas Vindas e Santa Paulina abençoe a nossa e a todas as famílias!
Canto: “Oi, que prazer que alegria, o nosso encontro de irmãos. (bis)
É Deus que nos abençoa, gostosa é nossa união” (bis)
A: Iniciemos, invocando as Luzes e Bênçãos da Trindade Santa:
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Vem Espírito Santo, vem, vem, iluminar! (bis)
Nossa Novena, vem, iluminar! Nossos Encontros vem, iluminar!
Nossas famílias, vem, iluminar. Toda Igreja, vem, iluminar!
Vem, Espírito Santo, Vem! Vem, iluminar! (bis)
– A Campanha da Fraternidade deste ano, nos ajudou e ajuda a reﬂetir a realidade de nosso
país e mundo, com o Tema: Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso, e o Lema: “VIU, SENTIU
compaixão e CUIDOU dele”, são as palavras da Parábola do Bom Samaritano, contada por
Jesus:
– Em comunhão com a Igreja e Campanha da Fraternidade, a nossa Novena a Santa Paulina
tem como tema:
Todos: “Santa Paulina: toda de Deus e toda dos irmãos!”
A: Recordando o gesto do Bom Samaritano, e o lema da Campanha da Fraternidade, podemos
aﬁrmar:
“Santa Paulina também VIU, SENTIU compaixão e CUIDOU,” concretizando os ensinamentos e
exemplos de Jesus.
– Durante nossa Novena, recordaremos Santa Paulina, Mulher de misericórdia e compaixão
que sempre percebia as pessoas que sofriam, sentia compaixão e cuidava delas, com amor.
– A verdadeira e principal identidade da Igreja, é ser presença profética e comprometida com
os mais sofridos, injustiçados e excluídos da sociedade.
Igreja somos todos nós que assumimos o nosso Batismo!
A: Escutemos o bonito fato da vida de Amábile, hoje, Santa Paulina. Deixemos que essa bela
história nos inspire e nos incentive a cultivar no nosso coração, um grande amor às pessoas
enfermas.
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CONHECENDO A VIDA DE SANTA PAULINA
Era o ano 1890. Uma mulher veio de Salto, região de Nova Trento/SC, visitar sua ﬁlha, em
Vígolo. Longa caminhada, de uns doze quilômetros a pé. Cheia de dores, não conseguiu
retornar. Era câncer já em estado avançado. Não conseguia sequer ﬁcar em pé. A ﬁlha e sua
família não tinham condições de oferecer-lhe os cuidados necessários. A casa ﬁcava bem
próxima da estrada entre Vígolo e Nova Trento. Em suas visitas aos enfermos de Vígolo,
Amábile deparou com tamanho sofrimento. Viu, naquela senhora, de nome Ângela Viviani, o
próprio Jesus. Sentiu compaixão.
Procurou sua grande amiga Virgínia. As duas conversaram, rezaram e planejaram como
fazer. Os vizinhos diziam: “Amábile e Virgínia poderiam cuidar dessa senhora!” Mas elas
tinham suas famílias. Como fazer? Um senhor, de nome Benjamin Gallotti, doou um pequeno
casebre, à beira do riacho. Foi ali o lugar do cuidado, do amor sem medida, do sacrifício...
apenas um pequeno casebre. Mais nada. As duas jovens deixam suas famílias. Com a ajuda
do senhor Napoleone e o jovem Luiz, pai e irmão de Amábile, colocaram aquela senhora
doente em um carro de bois e, seguiram, silenciosamente, em direção ao pequeno casebre.
Em meio ao mato, um estreito caminho. Era o dia 12 de julho, numa fria tarde de sábado, num
rigoroso inverno de 1890.
Durante vários meses, Amábile com sua amiga Virgínia dedicaram-se totalmente aos
cuidados de dona Ângela. Para aquela senhora enferma, foi uma verdadeira experiência do
amor, ternura e misericórdia de Deus até chegar o dia de seu falecimento.
Tal qual o Samaritano, que cuidou do homem estranho e ferido, da parábola, contada por
Jesus, podemos aﬁrmar que Santa Paulina também VIU, SENTIU COMPAIXÃO e CUIDOU dela.
Sem que Amábile percebesse, com esse fato, estava nascendo a Congregação das
Irmãzinhas da Imaculada Conceição. São 130 anos de história!
São 130 anos de História e presença!
(Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: A Palavra de Deus ilumina essa história e a nossa vida. Aclamemos e escutemos o
Evangelho:
“Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com
amor!”
Anúncio – O Bom Samaritano – Lc 10,30-37
VAMOS MEDITAR
1 - Quais as semelhanças entre a história e o Evangelho que ouvimos?
2 - O exemplo do Bom Samaritano e de Santa Paulina nos ajudam em quais situações de
nossa realidade?
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe
conﬁastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor.
Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso.
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Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais
pobres e marginalizados.
Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem
reconhece no próximo o rosto do vosso Filho.
Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada
no amor.
Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas,
vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da
Conceição Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.
Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Irmãos e irmãs, levemos em nosso coração, a mensagem desse primeiro dia da Novena.
Agradecemos a presença de todos. A Bênção de Deus nos acompanhe e brilhe em nós a Luz
da Trindade Santa:
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Os pequenos do Reino - Nº 06
2º DIA
Santa Paulina: Seu Olhar de amor, a exemplo de Jesus
Ambiente: símbolos anteriores e outros que lembrem a ida do Casebre para Nova Trento

A: Sejamos todos bem vindos! Peçamos as Luzes Sabedoria e Bênçãos da Trindade
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A: Nesse encontro vamos meditar sobre o OLHAR de Santa Paulina às pessoas que ﬁzeram
parte de sua vida e missão. Vamos dizer o Tema da novena deste dia:
Santa Paulina e seu Olhar de amor.
A: A Campanha da Fraternidade desse ano nos faz mergulhar na profundidade do “Olhar” de
Jesus. Um Olhar amoroso, sempre atento a tudo e a todos, especialmente aos “caídos”,
doentes, abandonados e sofridos de seu tempo. Seu olhar era tão verdadeiro, cheio de
empatia, amor e paixão pelo ser humano que o fazia interromper viagens e caminhadas. O
Olhar de Jesus sempre foi libertador e transformador.
– Recordemos a Palavra de Deus que nos diz sobre o Olhar de Deus ao contemplar a sua
criação:
Todos: “Deus VIU que tudo era muito bom!” (Gn 1,31)
– O Olhar de Deus sobre a sua criação é um olhar de amor, de predileção e cuidado.
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– Nos Evangelhos, em diversas situações, vimos Jesus com seu OLHAR voltado às pessoas,
especialmente às mais sofridas.
– O olhar de Jesus desperta para o cuidado, à solidariedade, o perdão; faz superar a
indiferença, o preconceito, a ambição.
A: O nosso jeito de olhar nosso próximo é de acolhida ou indiferença?
A: Peçamos, com conﬁança:
Deus de bondade e ternura, fazei-nos sentir vosso olhar de amor que nos liberta e nos
transforma.
– No olhar de Santa Paulina as pessoas, principalmente, as mais injustiçadas, as mais
sofridas, e abandonadas, experimentavam o olhar do próprio Jesus!
O olhar de Santa Paulina era de bondade, mansidão, encorajamento, ternura, cuidado e
misericórdia.
A: Rezemos:
Santa Paulina, olhai para os milhares de devotos que buscam em vós, a intercessão, junto de
Deus, para seus sofrimentos e esperanças.
A: Santa Paulina VIU a senhora Ângela Viviane, na agonia de suas dores, SENTIU compaixão e
CUIDOU dela até seus últimos segundos de vida.
Sob o Olhar de amor de Santa Paulina, aquela mulher enferma sentiu o conforto e consolo de
Deus.
CONHECENDO A VIDA DE SANTA PAULINA
A: O casebre foi o lugar de acolhimento, onde Amábile e Virgínia cuidaram de dona Ângela
Lúcia Viviane. É um símbolo na importante história que Amábile começou, com muita
dedicação e amor.
Assim que a senhora Ângela Lúcia Viviane faleceu, uma terceira jovem entrou na história:
Teresa Maule. Muitas outras pessoas enfermas foram acolhidas e cuidadas com muito
carinho pelas três jovens no mesmo casebre.
– Novos horizontes - Amábile e as amigas Virgínia e Teresa, tinham o olhar ﬁxo em Jesus! Era
dia 11 de fevereiro de 1894, dia de Nossa S. de Lourdes! À meia noite, elas partem rumo a
Nova Trento. Madrugada ainda escura e fria, mas elas não têm medo, pois, estão iluminadas
pelo ideal de Amar e Servir. Caminho estreito, de chão batido, em meio ao mato. Bagagem que
levam: um quadro com a imagem de São José, um lampião a querosene, uma muda de roupa e
um guarda-chuva, cada uma. Oração e silêncio pelo caminho. São quase sete quilômetros de
caminhada! Às duas horas da manhã, chegam a Nova Trento. A pequena casa onde morariam
estava fechada. Tomadas pelo cansaço do caminho e sono, deitam sobre umas tábuas.
Dormem poucas horas. “Fomos acordadas pelo badalar do sino da Matriz, ao amanhecer!”,
assim escreveu Amábile. Em seguida, caminham até a Igreja e participam da missa das cinco
horas.
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– Na pequena e pobre casa, muitas crianças e pessoas enfermas encontravam conforto para
suas dores no olhar e nos cuidados Amábile. Nessa casa, ela e as duas Amigas consagraram
suas vidas a Deus, no dia 07 de dezembro de 1895 e Amábile passou a ser chamada de
Madre Paulina. Alguns meses antes elas receberam Aprovação da Igreja, pelo Bispo Dom José
Camargo de Barros, que as visitou. Ele morava em Curitiba, e era responsável por essa região.
A: Essa casa foi doação dos benfeitores: João Valle e Francisco Sgrott. A eles nossa gratidão! É
uma relíquia muito importante! Um lugar de muita Paz e Espiritualidade!
(Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: A Palavra de Deus ilumina essa história e as nossas vidas. Aclamemos e escutemos com o
coração:
Canto: Maria guardavas tudo com grande atenção. Palavras e gestos de Cristo em Teu
coração. Ensina, Maria, tua gente a escutar. Desperta teus ﬁlhos que o Pai quer falar.
Anúncio - Maria visita Isabel – Lc 1,39-45
VAMOS MEDITAR:
1 - Quais as semelhanças entre os dois fatos?
2 - Qual a mensagem para a nossa vida de fé e serviço ao próximo?
A: Com conﬁança, elevemos as nossas preces a Deus.
– ALIVIAI, Senhor, as dores das pessoas enfermas, e que encontrem o consolo e a fortaleza
em vosso coração, nós vos pedimos.
Senhor, atendei a nossa prece
L2: ILUMINAI, SENHOR, as juventudes e adolescentes, para que sejam valorizados e
protegidos por suas famílias e sociedade, nós vos pedimos.
Senhor, atendei a nossa prece
– FORTALECEI, SENHOR, as famílias que se encontram em diﬁculdades e na educação dos
ﬁlhos. Conceda-lhes a sabedoria, a luz, a coragem e o amor, nós vos pedimos.
Senhor, atendei a nossa prece
A: Rezemos:
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Pedimos que Deus nos abençoe pela intercessão de Maria e Santa Paulina.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: “Eu canto louvando Maria, minha Mãe” Nº 14
3º dia
Santa Paulina: Mulher da Compaixão e do Cuidado
Ambiente: acrescentar símbolos conforme a história de Santa Paulina desse dia

A: Boas-vindas a todos e todas! Estamos reunidos em nome da Trindade Santa que mora em
nós:
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A: Invoquemos a Luz de Deus sobre nós, nesse 3º dia da Novena, cantando:
Mantra: “Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. (bis)
A nossa vida, vem, iluminar. Nossa novena, vem, iluminar.
A: Recordemos o tema e lema da Novena de Santa Paulina, desse ano (olhar a capa, observar
a imagem e dizer juntos o tema e lema)
“Santa Paulina: toda de Deus e toda dos irmãos e irmãs” – “Ela também VIU, SENTIU
compaixão e CUIDOU.”
–: A: Vamos rezar nosso terceiro dia com esse tema:
Todos: Santa Paulina: Mulher da Compaixão e do Cuidado
–: Estamos em comunhão e compromisso com a Igreja e Campanha da Fraternidade desse
ano, iluminada pela Parábola do Bom Samaritano, com o tema e lema:
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” – “Ele VIU, SENTIU compaixão e CUIDOU dele.”
– Cada um de nós é convidado a percorrer, em pensamento, os caminhos de Santa Paulina,
e, com o olhar do coração, contemplar as pessoas com as quais ela encontrou, olhou,
escutou, e cuidou. (estabelecer clima orante)
CONHECENDO A HISTÓRIA DE SANTA PAULINA
A: Façamos silêncio em nosso coração, podemos fechar os nossos olhos e visualizar
mentalmente a história de Santa Paulina que ouviremos:
Aquele Bom Samaritano da história, contada por Jesus, era estrangeiro e caminhava por
aquelas estradas de Jericó. Foi numa de suas andanças que ele VIU o homem caído,
machucado, sem ninguém para socorrê-lo. SENTIU compaixão e CUIDOU dele.
Santa Paulina também VIU que dona Ângela Viviani estava “caída” em suas feridas e dores.
SENTIU compaixão e cuidou dela. E CUIDOU até o ﬁm.
Depois, Santa Paulina foi do casebre para Nova Trento. Lá, VIU pessoas sofrendo, SENTIU
compaixão e também cuidou delas. De Nova Trento, foi para São Paulo, em 1903.
Seu pai, senhor Napoleão Visintainer, levou-a, de carroça, até o Porto de Itajaí, numa
distância de uns sessenta quilômetros. Do Porto de Itajaí a Santos, ela foi de navio. De Santos
a São Paulo, chegou de trem. Viagem longa e cansativa, com duração de cinco dias.
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Em São Paulo, seu OLHAR voltou-se aos vários caminhos e estradas daquele lugar, no alto da
Colina, do Bairro Ipiranga. Por todo lado, havia gente sofrendo. Eram ex-escravos
abandonados à própria sorte. Filhos de ex-escravos, crianças órfãs, pessoas doentes... Santa
Paulina VIA, SENTIA compaixão e CUIDAVA. Acolhia a todos como se fossem de seu próprio
sangue. Essas pessoas foram geradas no seu coração amoroso.
O OLHAR de Santa Paulina era carregado de sentimentos de compaixão, e seu agir, de
cuidado cheio de ternura.
“Santa Paulina, Mulher toda de Deus e toda dos irmãos e irmãs! Que saibamos VER, SENTIR
compaixão e CUIDAR dos enfermos e pessoas que também sofrem “às margens” de nossos
caminhos.
A: Como Jesus, Madre Paulina tinha grande desejo de que as pessoas tivessem vida mais
digna e plena, e tudo fazia para isso. Sabia o quanto uma palavra e um gesto amoroso
poderiam fazer grande bem. (Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: Escutemos e acolhamos e a Palavra de Deus que iluminou Santa Paulina e nos ilumina na
realidade em que vivemos. Cantemos para acolher essa Palavra de vida:
Canto: “Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade. Precisamos
acreditar.
Cristo me chama. Ele é Pastor. Sabe meu nome. Fala, Senhor” (bis)
Anúncio – “Eu sou o Bom Pastor” - João 10,14-16
VAMOS MEDITAR:
1 - O que mais tocou seu coração na história de Santa Paulina?
2 - Qual a semelhança entre a vida de Santa Paulina e a de Jesus?
PRECES:
A: Santa Paulina, tu que caminhaste pelos mais diversos caminhos, e sempre deparaste com
pessoas sofridas que precisavam de ajuda.
Com teu OLHAR amoroso, teu SENTIMENTO de compaixão e teu CUIDADO cheio de bondade,
foste sinal da presença de Deus aos que precisavam de conforto e a ternura do teu coração.
Intercede, também pelas pessoas que, em seus serviços e proﬁssões, estão a serviço do
próximo, nas inúmeras realidades, especialmente as que cuidam de crianças, enfermos e
idosos.
Agradecemos, Santa Paulina, tua presença de mediadora a milhares de devotos teus, que te
suplicam e também te agradecem. Amém.
Santa Paulina, roga por nós!
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
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A: Oração:
Deus, Pai e Mãe de bondade, nós vos pedimos a Bênção da Paz, da união, da alegria, da saúde
e tudo que nossos corações precisam. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São
José e Santa Paulina, derrame sobre nós a vossa bênção: Em Nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Cantemos a Maria, companheira constante na vida de Santa Paulina e nossa.
Canto: O Moinho – Nº 04
4º dia
Santa Paulina: Deposição, Holocausto e Exílio
Ambiente: cruciﬁxo, vela acesa, e outros, conforme a história desse dia.

A: Queridos irmãs e irmãos, nesse quarto dia da Novena a Santa Paulina, rezemos por todas
as pessoas que sofrem humilhação por palavras e atitudes. Pensemos, no silêncio de nosso
coração, quem são essas pessoas, e as mais diversas situações de sofrimento e humilhação
pelas quais passam milhares e milhões de irmãos nossos. (silêncio)
A: Estendamos nosso braço em todas as direções de nosso planeta, num gesto de nossa
solidariedade e bênçãos aos povos de todos os continentes. (Todos estendem os braços....)
Invoquemos a Trindade Santa, presente na criação, e em toda humanidade. Em comunhão,
conﬁemos no amor e ternura de Deus, dizendo:
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
– Na vida de Jesus encontramos muitas situações de humilhações sofridas. Mas Ele nunca
desistiu de amar e dar a vida pelo ser humano. Sua vida foi de total doação e amor
misericordioso.
– Santa Paulina também não desanimou e nem desistiu, mesmo nos momentos mais difíceis
de sua vida.
Todos: Jesus, agradecemos tua presença de luz e fortaleza na vida de Santa Paulina
– Jesus foi o mais injustiçado, traído, ferido, do que qualquer pessoa na história da
humanidade.
– Eis as palavras do Papa Francisco sobre as pessoas que sofrem:
Todos: “Jesus é o grande padecente da dor humana, e está presente nos que sofrem”
CONHECENDO A VIDA DE SANTA PAULINA
A: Hoje, conheceremos mais um capítulo da história de Santa Paulina. O mais difícil de sua
vida. Acolhamos, com o nosso coração aberto e cheio de compaixão, ternura e bondade:
Após seis anos em São Paulo, Santa Paulina sofreu terrível humilhação e injustiça. Uma
autoridade da Igreja a destituiu de sua missão de Superiora Geral da Congregação que ela
fundara dezenove anos antes. Essa missão seria até o ﬁnal de sua vida, por ser a fundadora.
Santa Paulina tinha todos os motivos para desistir de tudo. Coração ferido, sim!
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Paulina.
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Agradecemos a presença de todos e peçamos a Deus que, a exemplo e testemunho de
Santa Paulina, sejamos pessoas de perdão, de amor, de serviço ao próximo e perseverança
na Fé, lembrando o que ela nos pede:
“Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários!”
–: Que a história de Santa Paulina que conhecemos hoje, fortaleça nossa fé e a necessidade
de perdoar quem nos ofende.
A: A Trindade que nos criou, nos fortaleça no amor e no perdão:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Santa Mãe Maria – Nº 15
5º DIA
Santa Paulina: Testamento e seu encontro deﬁnitivo com Deus
Ambiente: símbolos de todos os dias e outros conforme a história.

A: Iniciemos com o sinal da cruz, com muita consciência e reverência, dizendo:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A: A novena de hoje nos envolverá na mais profunda Espiritualidade e no itinerário da vida de
Santa Paulina. Ouviremos seu TESTAMENTO e sobre seus momentos ﬁnais antes de seu
encontro deﬁnitivo com Deus.
– Amábile Lúcia Wisintainer, era esse seu nome de Batismo, nasceu em Vígollo Vattaro, em
Trento, na Itália, no dia 16 de dezembro de 1865, e foi batizada no dia seguinte. Seus pais
eram Ana Pianezzer e Antônio Napoleone Wisintainer.
– Tinha pouco mais de nove anos quando veio, com sua família, da Itália para o Brasil, em
razão das diﬁculdades ﬁnanceiras pelas quais passava aquele país.
A: A viagem durou vários dias com muito sofrimento. No Brasil, chegaram pelo Porto de Itajaí.
Com muitas diﬁculdades, sua família e várias outras, estabeleceram-se em Vígolo, hoje um
dos Bairros de Nova Trento. Esses nomes são em homenagem e memória aos lugares de onde
vieram.
– A família passou por grandes diﬁculdades. Dona Ana Pianezzer veio a falecer, de parto.
Coube a Amábile cuidar do pai e de vários irmãos menores.
– Na juventude, Amábile sonhou com Nossa Senhora durante três noites seguidas. Mais
tarde, deixou a casa do pai para cuidar de dona Ângela Viviane, portadora de câncer.
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Era humana e a injustiça e humilhação recebidas ﬁzeram-na sofrer muito. Ela somente
fazia o bem, portanto, inadmissível aceitar tal deposição. Além de não desistir, Santa Paulina
assim se expressou, mesmo em lágrimas: “O meu desejo é que Jesus seja conhecido, amado
e adorado, por todos e em todo mundo!”
Para Bragança Paulista, interior de S. Paulo, vai Santa Paulina viver o seu exílio. À sua
frente, novas e desconhecidas estradas. Mais uma vez, seu OLHAR se depara com “gente
caída” sofrendo às margens de tantos “caminhos”. Mesmo com sua alma ainda muito ferida,
seu coração machucado, Santa Paulina VÊ, SENTE compaixão e CUIDA com amor. E quem são
esses prediletos do coração de Santa Paulina? São os enfermos da Santa Casa daquela
cidade, especialmente os doentes mentais, aos quais ela cuidava, preparava alimentos,
lavava suas roupas... tal qual o Bom Samaritano da parábola. Às “margens” daqueles
caminhos, seu OLHAR avistou muitas pessoas idosas, sem lar, sem família... Para essas,
fundou o Lar dos Idosos, que funciona até hoje.
Nesse lugar muitas Irmãzinhas trabalharam, como também na Santa Casa. Interessante
lembrar que, no Lar dos Idosos, há um painel que representa uma visita que Santa Paulina
recebeu certa vez. A pessoa que a destituiu foi visitá-la e levou ﬂores. Entende-se, nesse gesto,
um pedido de perdão. O peregrinar de Santa Paulina sempre foi ao encontro e ao serviço de
cuidado amoroso aos “caídos” e feridos às “beiras dos caminhos'. Do jeito de Jesus.
A maneira como Santa Paulina vivenciou a deposição foi um ato de heroísmo, humildade e
perdão incondicional.
A: Fiquemos em silêncio diante dessa história e façamos uma oração conforme pede o
coração.
(Silêncio meditativo.)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: A Palavra de Deus será proclamada. Aclamemos e escutemos e deixemos que ela nos
envolva:
Canto: “É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua Palavra é assim, não passa
por mim, sem deixar um sinal”. (bis)
Anúncio – “Vinde a Mim...” – Mt 11, 28-30
VAMOS MEDITAR
1- O que mais tocou seu coração nessa história de Santa Paulina e qual a mensagem para a
sua vida?
2- Relacione a vida de Santa Paulina com a Palavra de Deus que ouvimos e comente as
semelhanças.
A: Nas preces de hoje, vamos fazer memória de pessoas que conhecemos ou já ouvimos falar
que também sofreram perseguições até martírio, no anúncio e testemunho do Evangelho, no
serviço ao Reino de Deus, no compromisso com a justiça, a verdade e amor ao próximo.
(Lembrar e citar nomes de profetas e mártires da história na caminhada da Igreja, no passado
e nos nossos dias)
Rezemos por todos essas pessoas que se tornaram presentes em nossa lembrança e pelas
que são esquecidas. Que sejam lembradas nas nossas orações. Que sintam o nosso apoio e
solidariedade, todas as pessoas perseguidas atualmente. Peçamos a intercessão de Santa
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A vida de Santa Paulina foi uma verdadeira peregrinação.
CONHECENDO A VIDA DE SANTA PAULINA
Após nove anos, em Bragança Paulista/SP, numa vida oculta e humilde, Madre Paulina
retornou a São Paulo, em 1918. Sua comunhão com Deus, pela oração, era muito profunda.
Diariamente passava horas e horas diante do Sacrário. Muitas Irmãs a procuravam para
orientação.
A partir de 1938, a saúde de Madre Paulina vai declinando. Devido a uma ferida, foi lhe
amputado um dedo; depois, o braço. Ficou totalmente cega. Mas ajudava no que podia.
Confeccionava ﬂores para a capela. “Mesmo sem o braço direito, usava os lábios e os dentes
para segurar o arame de fazer correntinhas para os terços e as ﬂores.” Aos poucos, retomou
sua vida de oração e trabalho. Era impressionante sua dedicação e coragem, mesmo no
sofrimento.
TESTAMENTO - Em 1940, no dia 12 de julho, fez memória dos 50 anos desde que deixara a
casa dos pais para cuidar de dona Ângela, portadora de câncer. Cinquenta anos da ida para o
casebre! Cinquenta anos da Congregação por ela fundada! Quantas lembranças e dedicação
ao longo desses anos! “Muitas Irmãzinhas estavam presentes e participaram das
homenagens.” Foi nesse dia que Madre Paulina apresentou seu Testamento às Irmãzinhas.
Sabia que restava-lhe pouco tempo de vida. A partir de então, ela entra num tempo de mais
silêncio, escondimento, oração, e as Irmãs entenderam que era uma preparação para a
morte.
SOFRIMENTO E MORTE - Na tarde do dia 08 de julho de 1942, véspera de sua morte, ela
sofreu muito. Tinha fortes dores. Passou uma hora repetindo: misericórdia, misericórdia,
misericórdia.” Foram essas suas últimas palavras. Depois teve um tempo de sonolência que
durou até às três horas da manhã do dia nove, quando, novamente sentiu muitas dores e
agonia. Várias Irmãzinhas se revezavam nos cuidados, atenção e carinho. Ao amanhecer,
exatamente às 05 horas e 50 minutos, Madre Paulina fez a entrega deﬁnitiva de sua vida a
Deus. Recebendo, antes, o Sacramento da Unção dos enfermos. As Irmãs presentes disseram
que Madre Paulina, mesmo com fortes dores, não perdia a calma e serenidade.
Madre Paulina faleceu dia 09 de julho de 1942. Assim está registrado: “A palavra torna-se
incapaz de descrever a atmosfera divina daquele humilde quartinho onde a Madre Paulina
exalou o último suspiro”. (...) “As dores eram torturantes. Mas ela não perdia a calma e
serenidade. Madre Paulina faleceu com 77 anos, 06 meses e 24 dias.”
(Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: A Palavra de Deus sempre foi a Luz e Fortaleza na vida de Santa Paulina. Vamos acolher e
escutar:
Canto: “Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor!
Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor.”
Anúncio – “Vinde, Benditos de Meu Pai” – Mt 11,25-30
VAMOS MEDITAR
1- Ao ouvir essa história, quais foram seus sentimentos e o que mais marcou você?
2- Qual a mensagem da Palavra de Deus para a vida de Santa Paulina e para nós?
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Madre Paulina mostrou que a graça de Deus atua com mais força no coração simples e
humilde.
A: O Testamento de Santa Paulina é para todos nós. Façamos dele a nossa oração:
“Sede bem humildes. É Nosso Senhor que faz tudo. Nós somos seus simples instrumentos.
Conﬁai sempre e muito na Divina Providência.
Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários.
Novamente vos digo: Conﬁai em Deus e em Maria Imaculada! Permanecei ﬁrmes e adiante!
Recomendo-vos muito e muito, a santa caridade entre vós e especialmente com os doentes
das Santas Casas, dos Asilos, etc. Tende grande amor à prática da santa caridade.
Está terminada a minha missão. Morro contente e dou, de todo o coração, a vós todas e todos,
a minha Bênção.”
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Agradecemos a presença de Deus entre nós e peçamos que Ele nos abençoe:
Em Nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: Testamento de Santa Paulina – Nº 11
Obs.: Hoje temos o Memorial, onde se encontra o quarto de Santa Paulina, lugar de seu falecimento, de
visitação e oração. Seus restos mortais estão na Capela Santa Paulina, próxima ao Memorial. Quem
deseja, pode visitar e conhecer o lugar: Av. Nazaré, 470, Bairro Ipiranga, São Paulo. Telefone: (11) 2271-0077.

6º dia
Santa Paulina: Amor e cuidado sem fronteiras
Ambiente: símbolos de todos os dias; acrescentar: mapas, Globo e outras que lembrem missão.

A: Chegamos ao 6º dia de nossa Novena. Invoquemos a Trindade Santa:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A: A cada dia conhecemos ou recordamos um pouco mais da vida e missão dessa Mulher que
foi, e continua sendo:
“Toda de Deus e toda dos irmãos e irmãs!”
Canto: Toda de Deus e toda dos irmãos – Nº 08
–: Santa Paulina sempre foi uma mulher do cuidado e grande missionária! Por onde andou,
sempre cuidou de pessoas em situações de sofrimento. Sua trajetória missionária foi extensa
e intensa.
A: Seu olhar, sempre de amor. Seu coração, sempre cheio da mais verdadeira misericórdia.
Seus braços, sempre estendidos a quem necessitava.
17

Santa Paulina poderia desistir de tudo, com a humilhação e injustiça sofridas. Mas, mesmo
sofrendo, e, em lágrimas, declarou: “O que eu desejo é que Nosso Senhor seja conhecido,
amado e adorado por todos, em todo o mundo.” Seu desejo era de ser apenas instrumento da
obra de Deus. Por isso é que ela costumava dizer: “quero ser a última de todas, contanto que a
Congregação vá adiante”. E, assim, ela seguiu em frente. Viveu sua vida na humildade e
escondimento durante vinte e quatro anos, somente fazendo o bem a quem precisasse.
As Irmãzinhas estão presentes em Casas de apoio, Centros de Terapias, Hospitais, Lar de
Idosos, Casas de Formação, Centros Educacionais, Escolas diversas, Santuário Santa
Paulina, Projetos Intercongregacionais, Assessoria, e Formação de lideranças Pastorais, nas
Paróquias e Dioceses. Nas mais diversas realidades, buscam ser um sinal da presença de
Jesus junto às pessoas, especialmente as mais sofridas.
Cada Irmãzinha consagra sua vida a Deus como resposta ao Chamado que recebeu Dele,
conforme Carisma deixado por Santa Paulina. Ela realizou muitas saídas missionárias. E nós?
Como podemos viver melhor a dimensão missionária na família, trabalho, comunidade?
(Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: Aclamemos, acolhamos e escutemos a Palavra de Deus que será proclamada.
Canto: “É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!” (bis)
Anúncio – Jesus chama seus discípulos – Lc 10,1-6
VAMOS MEDITAR
1 - O que você considerou mais importante na novena e história de hoje?
2 - Qual a mensagem de Jesus para todos nós, que também somos chamados/as a ser
missionários/as?
A: Rezemos a Oração do Ano Missionário Extraordinário, que celebramos em 2019, na
intenção de todas as Irmãzinhas presentes nos mais diversos lugares e países, e por todos
nós, Cristãos batizados, e por toda humanidade.
Pai Nosso, o Teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitou de entre os mortos, conﬁou aos seus
discípulos: “Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que, pelo batismo, nos tornamos participantes da missão da Igreja. Pelos dons
do Espírito Santo, concede-nos a Graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e
vigilantes, para que a missão conﬁada a Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas
e eﬁcazes expressões que levam vida e luz ao mundo.
Todos: Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, que é Deus conosco, e vive e reina na unidade do Espírito
Santo, agora e para sempre. Amém.
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Demos graças ao Deus da vida pela sua presença amorosa no meio de nós! Sintamos as
Bênçãos da Trindade Santa que faz morada em nós:
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Em Aparecida/SP, fundou um Lar para Idosos, o qual, até hoje, cuida de pessoas idosas e tem
a presença de Irmãzinhas.
– Antes de morrer, Santa Paulina sentiu grande alegria ao ver as primeiras Irmãzinhas
partirem para Mato Grosso, em Missão. Foi em abril de 1934. Viagem difícil, estrada de chão...
dezessete dias de S. Paulo até Cuiabá! (Breve silêncio)
– Santa Paulina faleceu em 1942, mas sua presença missionária continua pelas suas
seguidoras: Irmãzinhas missionárias presentes em vários Estados e países:
A: Vamos recordar quais Estados brasileiros, por região, onde Santa Paulina está presente,
através de suas seguidoras, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição
– Região Nordeste: Bahia, Ceará e Piauí.
– Região Norte: Acre, Rondônia, Tocantins, e, em breve, iremos também para o Amapá.
– Região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
– Região Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo
– Região Sul: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.
Fiquemos em comunhão e preces pelas Irmãzinhas presentes nesses Estados. Somos parte
desse povo.
A: Além da presença de Irmãzinhas nos Estados brasileiros, estão também, em diversos
Continentes e países:
No continente europeu, as Irmãzinhas estão na Itália, em Vígollo Vattaro, região de Trento,
onde Santa Paulina nasceu.
– Na América Central, nos países: Nicarágua, Guatemala e El Salvador.
– Na África, nos países: Moçambique, Chade e Cameroum.
– Na América do Sul, além do Brasil, estão na Argentina, Bolívia, Chile e Peru.
O novo e importante passo: as Irmãzinhas partirão para as Filipinas, na Ásia.
A: A missão das Irmãzinhas está em profunda comunhão com a Igreja, e em sintonia com os
apelos do Papa Francisco que aﬁrmou:
“(…) preﬁro uma Igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma
Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças.
CONHECENDO A VIDA DE SANTA PAULINA
Quando deposta de Superiora Geral, por uma autoridade da Igreja, em agosto de 1909,
19

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Peçamos a Bênção e proteção de Maria, mãe de Jesus e nossa querida Mãe:
Canto: “Dá-nos a Bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.” (bis)
7º DIA
Santuário Santa Paulina: um pouco da história
Ambiente: símbolos de todos os dias e acrescentar: imagens, fotos do casebre, do Santuário Santa
Paulina e peregrinos.

A: Com as Bênçãos de Deus estamos reunidos para o 7º dia da nossa novena. Desejamos
Boas-Vindas a todos nós!
Mantra: “Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam iluminadas vossas mãos e as mentes.
Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz!”
A: A Trindade Santa presente na criação e em todo o universo, faz morada em nós. Com
reverência iniciemos:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: “Santa Madre Paulina, rogai por nós.” Nº 01
– Santa Paulina deixou-nos um importante legado com seus exemplos e testemunho.
– Vinte anos após sua morte, deu-se o início ao processo de sua beatiﬁcação e canonização,
trabalho coordenado por Irmã Célia Cadorin.
– Madre Paulina foi beatiﬁcada dia 18 de outubro de 1991, em Florianópolis, SC; e
canonizada dia 19 de maio de 2002, em Roma. As duas celebrações foram presididas pelo
Papa São João Paulo II.
– Reconhecida pela Igreja pela sua vida de santidade Santa Paulina continua com sua
intercessão consolando muitos corações feridos e aliviando muitas dores.
CONHECENDO UM POUCO DO SANTUÁRIO SANTA PAULINA
O casebre foi o primeiro Santuário.
Desde sua beatiﬁcação, em outubro de 1991, Santa Paulina tomou conta do coração de
muitos devotos. Milhares de pessoas vinham a esse lugar para rezar, pedir graças e
agradecer! E não havia lugar para acolher tantos peregrinos! E a cada dia o ﬂuxo de pessoas
só aumentava e a infraestrutura tornou-se uma exigência básica. Não tinha nenhuma
lanchonete, nenhum lugar para descanso, etc. Mas, a cada dia, principalmente, nos ﬁnais de
semana, eram muitos ônibus que chegavam.
As Irmãs que aqui moravam, duas das quais já estão no céu, Irmã Maria Monfort (Gentile
Beber), e Irmã Ilze Mees, quase nem dormiam de tanta preocupação. Como santa Paulina, se
preocupavam com a multidão que chegava e preparavam o que podiam para bem acolher a
todos. Essas foram as principais idealizadoras do projeto que hoje é o Santuário Santa
Paulina! Sobre essas Irmãs, Irmã Lígia expressou: “Elas eram as velas acesas. E nós, demais
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Irmãs, não deixávamos que essas velas se apagassem!”
No Capítulo Geral da Congregação, do ano de 2002, ﬁcou decidido iniciar as obras do
Santuário. Em outubro de 2003, teve início as obras de terraplenagem. O Santuário foi
construído em 924 dias, sem nenhum acidente, sendo dedicado à Santa Paulina, no dia 22 de
janeiro de 2006. Tudo isso aconteceu por causa daquela COLONINHA que aqui viveu e
testemunhou os ensinamentos de Jesus, em cada palavra e gesto de Amor!
São muitos os lugares históricos: casebre, moinho, Igreja Nossa Senhora de Lourdes...
uma natureza com oxigênio 100% puro, além de uma energia que vem de Deus, porque aqui,
nesse chão, Santa Paulina viveu e caminhou. O que mais ouvimos das pessoas que aqui vêm,
é: “Aqui a gente sente verdadeira paz e a presença de Deus!”
O Santuário nasceu da Fé e devoção do povo. São muitas pessoas que vêm aqui somente
para agradecer graças recebidas de Deus pela intercessão de Santa Paulina!
Uma grande missão e compromisso do Santuário: Acolher bem os peregrinos que aqui
chegam. A rampa que liga o casebre ao Santuário. Simboliza a ligação do antigo ao novo.
Ao longo desses 14 anos, milhares de peregrinos passaram e passam por aqui. Vêm em busca
de um lugar silencioso, de encontro com Deus e os irmãos, e também conhecer melhor a Vida
de Santa Paulina. São muitas histórias de súplicas e Ação de Graças!
Todos: As pessoas se encantam com a beleza, a simplicidade e a paz que aqui experimentam.
O Santuário Santa Paulina foi construído com muita mística e a mais profunda
Espiritualidade.
(Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: Escutemos a Palavra de Deus, palavra que sempre orientou a vida de Santa Paulina e
orienta a nossa também.
Canto: “Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é vida e verdade precisamos
acreditar. Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome, fala, Senhor!”
Anúncio – “O Espírito de Deus está sobre Mim” – Lc 4, 16-22 –
VAMOS MEDITAR
1 - O que você achou mais importante sobre o Santuário Santa Paulina?
2 - A Palavra de Deus foi o centro da vida de Santa Paulina. Também no Santuário dela, o
centro é a Pessoa de Jesus. Comente sobre essa Palavra de Deus que ouvimos.
PRECES
A: Façamos nossas preces, com conﬁança, lembrando a mensagem de Santa Paulina:
– Pelos peregrinos e devotos de Santa Paulina para que continuem sendo corajosos e ﬁeis
diante das provações, diﬁculdades e sintam a sua intercessão, rezemos:
Senhor, atendei a nossa prece.
– Pelas pessoas que vêm ao Santuário e fazem suas súplicas a Deus, pela intercessão de
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Santa Paulina, tenham a força da fé, da coragem, da esperança e cresçam na comunhão com
o Papa Francisco e Igreja, rezemos:
Senhor, atendei a nossa prece.
L3- Pelo nosso Papa Francisco, pela Igreja, pelas Pastorais que estão a Serviço e defesa da
vida e pelo nosso grupo de novena, rezemos:
Senhor, atendei a nossa prece.
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Fiquemos em comunhão com todos os peregrinos, devotos e devotas de Santa Paulina:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Santa Mãe Maria – Nº 15
8º dia
Santa Paulina: seu Carisma na vida do Povo
Ambiente: símbolos de todos os dias; Palavras em destaque: Carisma; Sensibilidade e Disponibilidade;
FAMAPA; Leigas Consagradas; Missionários com Santa Paulina.

A: Com alegria iniciemos o oitavo dia da nossa novena, invocando a presença da Trindade
Santa:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem, Espírito Santo, vem. Vem, iluminar. (bis)
O nosso Encontro, vem, iluminar. A nossa vida, vem, iluminar.
– Percorrendo a vida de Santa Paulina, na sua mais profunda essência, reconhecemos que
ela recebeu de Deus um CARISMA muito especial, que a fez grande na simplicidade, na
humildade e na intimidade e comunhão com Deus.
– Carisma é um Dom que Deus concede à Igreja, a uma pessoa, a um grupo. Conforme
palavras de Paulo, apóstolo de Jesus, em uma de suas cartas:
“Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.” (I Cor 12, 4)
– O Carisma principal de Santa Paulina foi o Amor apaixonado por Jesus. Esse amor a fez
amar os irmãos e irmãos de modo incondicional.
– Carisma deixado por Santa Paulina:
“SENSIBILIDADE para perceber os clamores da realidade, e DISPONIBILIDADE para servir aos
mais necessitados e aos que estão em situação de maior injustiça.”
A: O Carisma de Santa Paulina ultrapassa as fronteiras da Congregação. Muitas pessoas
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de Deus para Santa Paulina e nossa vida hoje?
2 - Como atualizar e vivenciar o Carisma (o jeito de ser) de Santa Paulina na nossa família,
nossa comunidade e sociedade?
Preces
–Abençoa, Senhor, os grupos: FAMAPA, Leigas Consagradas e Missionários/as com Santa
Paulina. Que todos/as tenham saúde em suas vidas e famílias, paz em seus corações e
alegria de responder ao Chamado de Deus à missão que realizam. Nós vos pedimos, Senhor.
Senhor, atendei a nossa prece.
– Iluminai a Igreja, o Papa Francisco, Bispos, Sacerdotes, a Vida Religiosa Consagrada, e
todos nós, Povo amado de Deus. Que saibamos reconhecer, acolher e vivenciar os diversos
Carismas que recebemos de Deus e os coloquemos a serviço. Nós vos pedimos, Senhor.
Senhor, atendei a nossa prece.
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Agradecemos a Deus pelo seu amor e presença no meio de nós. Amanhã, rezaremos a
nossa última novena, na alegria pelas Bênçãos recebidas de Santa Paulina e de Maria, Mãe
de Deus e nossa.
Continuemos em comunhão de fé e conﬁança na intercessão de Santa Paulina:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Canção à Santa Paulina – Nº 10 (ou outro)
9º dia
Santa Paulina na vida de seus devotos e peregrinos
Ambiente: (símbolos anteriores); acrescentar símbolos de peregrinação: mochila, tênis velhos, chapéu,
boné, terços... outros...

Acolhida: A: Iniciemos o último dia da novena de Santa Paulina, invocando a Trindade Santa
que mora em nós:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Recordemos a vida e a peregrinação feita por Santa Paulina nos mais diversos e difíceis
caminhos por ela percorridos e seus inúmeros gestos de Ver, Sentir Compaixão e Cuidados, tal
como o Bom Samaritano. (Lucas 10,33-34)
Santa Paulina, agradecemos seu testemunho de ternura, fortaleza e amor.
A: São milhares de peregrinos que vêm ao Santuário, berço de sua encantadora história!
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sentem-se atraídas, encantadas e “tocadas” pelo seu jeito de ser e também decidem
vivenciá-lo no Serviço e Amor ao próximo.
CONHECENDO PESSOAS QUE VIVEM O CARISMA DE SANTA PAULINA
Existem várias pessoas e grupos que sentiram o Chamado de Deus por meio de Santa Paulina
e vivenciam o seu Carisma.
Quem são essas pessoas e grupos?
FAMAPA – (Família Santa Paulina). São grupos que vivem nos diversos Estados do Brasil e
em outros países. Participam e ajudam na sua comunidade de fé. São Mulheres, Homens,
jovens... que se encontram para rezar e estudar a vida de Santa Paulina. Conhecem as
necessidades do povo de sua paróquia e dessa forma vivenciam o Evangelho de Jesus no
Serviço aos irmãos e irmãs. A Congregação os acompanha, orienta e assessora.
LEIGAS CONSAGRADAS – é um grupo formado por mulheres que sentiram no coração o
chamado de Deus para consagrarem suas vidas a Ele. Cada uma vive na sua família, e ajuda
sua comunidade. Rezam juntas, estudam a vida de Santa Paulina, conforme as orientações
da Igreja e Congregação. Encontram-se eventualmente para formação e troca de
experiências.
MISSIONÁRIOS COM SANTA PAULINA – Estão espalhados por todo o Brasil. São devotos
que conheceram a vida de Santa Paulina e sentiram no coração o desejo de colaborar com o
Santuário dela. Mensalmente recebem notícias e mensagens e, aos que desejam, há um
retiro anual. Ajudam na manutenção do Santuário Santa Paulina e nos diversos Projetos
Sociais da Congregação. São lembrados diariamente nas Orações e Celebrações.
Rezemos, em comunhão com todas essas pessoas e grupos, para que sejam fortalecidos
na Fé, e tenham saúde para levarem adiante a força e a mística do Carisma de Santa Paulina.
A decisão de se tornar um desses Missionários brota no coração de quem fez ou faz suas
experiências de Fé em Deus por meio de Santa Paulina. Assim, testemunham o próprio Jesus!
Você faz parte de um desses grupos?
Quem desejar, entre em contato conosco. Sua presença é muito importante!
Caso tenha o desejo de fazer parte da FAMAPA ou do grupo de “Leigas Consagradas”,
procure participantes desses grupos na sua comunidade ou fale com as Irmãzinhas
de sua região ou com a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição,
por meio do Santuário Santa Paulina.

A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: Aclamemos a Palavra de Deus e a acolhamos no nosso coração:
“Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com
amor.”
Anúncio -"Há diversidade de dons, mas um só Espírito" – I Coríntios 12, 4-9
VAMOS MEDITAR:
1 - O que você achou mais importante na novena de hoje? Quais os ensinamentos da Palavra
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A: Santa Paulina foi e é a grande peregrina do Casebre para o mundo. E seus devotos são
peregrinos do mundo para o casebre.
A: O Santuário reconhece a missão bonita de todos os coordenadores/as de peregrinações
– Os devotos e peregrinos vêm por todos os meios: ônibus, carros, cavalos, motos,
bicicletas... Todos testemunham, do seu jeito, a conﬁança em Deus por meio de Santa
Paulina.
– O povo vem rezar, fazer suas súplicas e agradecer a Deus. São muitas graças recebidas de
Deus pela intercessão de Santa Paulina. Hoje lembraremos os peregrinos que vêm a pé.
A: Foi Irmã Maria Adelina da Cunha quem iniciou e motivou os primeiros grupos de peregrinos
ao Santuário. Vieram de Itajaí/SC, lugar da chegada de Santa Paulina ao Brasil. O primeiro,
veio ainda em 2002, quando nem existia o Santuário. Dessa iniciativa, muitos outros grupos
se formaram e continuam vindo ao Santuário.
A: Cantemos pedindo a Deus que Ele faça morada sempre no Santuário de nosso coração.
Canto:
“Senhor, quem entrará no Santuário pra te louvar? (bis)
Quem tem as mãos limpas e um coração puro,
Quem não é vaidoso e sabe amar.” (bis)
CONHECENDO OS DEVOTOS E PEREGRINOS DE SANTA PAULINA
A: “Do casebre para o mundo”, essa frase encontra-se no Casebre, para onde Santa Paulina
peregrinou de sua casa para cuidar de uma senhora com câncer. Hoje, visitado por milhares
de peregrinos, do Brasil e do mundo.
São diversas manifestações de carinho, devoção para com nossa intercessora. Uma delas, as
peregrinações a pé. São grupos grandes, médios, pequenos, ou até de pessoas que vêm
sozinhas.
Ver essas pessoas chegando, com suas roupas encharcadas de suor, seus pés, às vezes
machucados, algumas com os tênis já daniﬁcados, mochilas às costas, intenções das
pessoas que pedem. São olhares cansados, mas emocionados pela chegada, porque
conseguiram superar seus limites. Escutar suas motivações, histórias, experiências, súplicas,
Ação de Graças... não tem preço!
– Numa manhã chegaram três senhores. Caminharam uns quarenta quilômetros até ao
Santuário. Um disse: “Saímos à noite e andamos até agora. Tomamos muita chuva, mas é
uma promessa: Minha mãe teve problemas nas pernas. Foi preciso amputar. Mas eu prometi
que se ela sarasse eu viria a pé até aqui. Ela não sarou, está na cadeira de rodas, mas eu vim
agradecer porque ela está viva! Eu vinha sozinho, mas esses dois amigos vieram comigo de
companhia”.
– Há um grupo só de homens que vem há sete anos. Iniciaram com três e já conta com mais
de vinte. Assim, o coordenador, se expressou: “A mochila é pesada. Trazemos barraca, saco
para dormir, uma muda de roupa, água... Quando as pessoas ﬁcam sabendo, muitas nos
entregam pedidos, fotos, objetos e nos pedem para trazer a Santa Paulina. Isso aumenta
ainda mais o peso, mas trazemos com gosto. São muitas subidas. Às vezes é preciso apoiar e
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empurrar quem não está conseguindo! Esse caminho de quase setenta quilômetros é uma
verdadeira experiência de fé, penitência e solidariedade.”
– Um grupo de quase trinta pessoas, entre mulheres e homens, veio pela primeira vez em
2018. Às margens do caminho, em meio a um monte de lixo encontraram uma imagem do
Sagrado Coração de Jesus! Sentiram-se “marcados” e muito forte a presença de Deus nesse
sinal! A imagem passou a fazer parte da peregrinação. Também na cidade de onde vieram
essa imagem passa nas famílias. Tornou-se um símbolo do grupo. Essas pessoas costumam
trazer sementes diversas e as semeiam pelo caminho. São quase 250 quilômetros e o grupo
caminha de 23 a 33 km por dia.
A: Há muitos outros grupos e testemunhos de solidariedade, Fé, amizade e comunhão! São
experiências carregadas da mais profunda espiritualidade! O Santuário acolhe a todos os
devotos e peregrinos com imenso carinho.
Irmãs e irmãos, ﬁquemos em silêncio... Deixemos que Santa Paulina toque nosso coração
com as experiências de seus peregrinos que percorrem longas distâncias para chegarem ao
“Chão Sagrado” onde ela viveu e peregrinou fazendo somente o bem!
(Silêncio meditativo)
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
A: Ouçamos a Palavra de Deus, que “É lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho!”
(Salmo 119, 105)
Anúncio – “Eu te dou Graças, Senhor do céu e da terra” Mt 11,25-30
VAMOS MEDITAR
1 - Expresse o que você sentiu com as experiências dos peregrinos de Santa Paulina.
2 - Qual a mensagem da Palavra de Deus para nossa vida nesse último dia da novena?
– Cantemos a Maria, companheira de Santa Paulina e de todos nós durante nossa
peregrinação nos caminhos dessa vida:
Canto: Santa Mãe Maria – Nº 15
ORAÇÃO A SANTA PAULINA – pág 5
GESTO CONCRETO – pág 4
A: Nossa Ação de Graças pela vida de Santa Paulina. Nós a conhecemos melhor durante
esses dias e, com alegria celebraremos a sua Festa Litúrgica no dia 09 de julho. No Amor da
Trindade Santa, continuemos em comunhão:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto – A Festa é Nossa– Nº 2
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CANTOS
04 - O MOINHO
Querendo servir a seu povo
o pai construiu um moinho.
Foi nele o trabalho mais novo
da jovem buscando o caminho.
Ref. Transforma, Senhor, nossa oferta
Em dons para a vida divina.
Conforme em amor transformaste
a vida de Santa Paulina!
Na fome do povo sofrido
cuidar da farinha e do pão
já era o sinal escondido
da sua futura missão.

01 - SANTA PAULINA, ROGAI POR NÓS
/: Ó, Santa Paulina, rogai por nós!
Olhai os ﬁlhos e ﬁlhas que clamam a vós!
1-Um dia em sonho Paulina escutou
a voz de Maria a lhe falar:
“É meu desejo: começa uma obra
para meu Filho irás trabalhar”.
2- “Quero servir-vos, ó Mãe querida”!
Desta resposta inicia a missão
na simplicidade e na humildade
Ela fundou a Congregação.
02 - A FESTA É NOSSA
O canto alegre vem do povo em oração,
vai ser tornando gratidão
e chega a Deus o seu clamor.
O Deus da vida nunca abandona o povo,
Ele exalta o humilhado
e derruba o opressor.
Ref: A festa é nossa, é do povo, é de
Paulina, é tempo de alegria,
vamos juntos celebrar.
2-Irmãos unidos, braço erguido,
pé na estrada, vida nova transformada,
para o povo do Senhor.
O Deus da vida nunca abandona a luta,
Ele fortalece o Reino, faz justiça e dá vigor.
3-Igreja viva, novo rosto na história,
com Paulina faz memória,
de Jesus Ressurreição.
O Deus da vida nunca abandona o povo,
ele ama seus eleitos e sustenta na missão.

05 - HOMENS NOVOS, MULHERES NOVAS
Homens novos, mulheres novas
veem na história os anseios do povo.
E em Maria têm força e coragem
pra plantar neste chão Reino Novo.
Sendo mãe de Jesus, Maria,
já nos diz: é chegada tua hora!
Vá servir vinho novo na festa
com sabor de conquista e vitória.
Coração sempre atento e aberto,
aos apelos de Deus nos irmãos:
exultou de alegria naquele
que ama os fracos
e enche suas mãos.
06 - OS PEQUENOS DO REINO
Os pequenos do reino de Deus,
Encontraram no teu coração,
um lugar onde a paz e a esperança
ressoassem qual nova canção.
Ref. Toda de Deus e toda dos irmãos
Santa Paulina, o teu coração
que tanto amou
o pobre e o sofredor
é a nossa força pra ouvir todo o clamor.
Em Maria moldaste o teu ser
tão ﬁel aos desejos do Pai!
O teu “Sim” neste instante ressoa
nos que lutam por um mundo de paz!

03 - O AMOR DE DEUS
O amor de Deus nos reuniu
pra Boa Nova anunciar.
E modelar o mundo
pra que a justiça tome o seu lugar.
Ref. Eu vou tua obra começar
O amor, eu vou testemunhar
Em Ti, Senhor, conﬁarei/Ventos contrários
eu não temerei.
O amor de Deus nos reuniu
pra cultivar o Reino Novo
de vida e esperança
e força nova para o nosso povo.
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a ternura acolheu
do povo o clamor
no ser daquela ﬂor
seu amor fecundou de sentido a vida
foi pleno o seu Sim, amor sem medida.

07 - VEM, OLHA A VIDA - Ir. Egnalda Rocha
1-Olhar tão profundo, convite gentil:/ amor
em resumo. Chamou o meu nome,/tomou
minha mão no seu coração./
Falava de um jeito, assim tão perfeito, que
me seduziu.
Sua voz ecoou, Nele me
encontrei; foi assim que parti!
Ref. Vem, olha a vida, além de você,
sinta em tudo o sentido e o porquê.
Vai ao meu povo, vai sem temor,
pois, esta vinha precisa de amor.
2-chegou de mansinho, falou da verdade,
do reino e dos céus.
Com graça e com jeito,
mostrou no seu peito a dor dos irmãos.
Apontou o caminho, falou-me da cruz e da
grande missão. Eis-me aqui, ó Senhor,
quero ser extensão do seu grande amor!

10 – CANÇÃO A SANTA PAULINA
1-Santa Paulina, coração de amor
viveu entre nós servindo ao Senhor.
Quando criança de enxada na mão
Trabalhava a terra pra sustentação.
Foste iluminada pela luz Divina
Bem-aventurada oh Santa Paulina
2-Já adolescente, quinze anos tinha
Teve uma visão da Mãe e Rainha
Ajudar os pobres nas enfermidades
Pra que haja paz e fraternidade.
Foste iluminada pela luz Divina
Bem-aventurada oh Santa Paulina:
3-Sempre alegre, com muita bondade
Esmerado exemplo para humanidade
Deixou a vida em nossa memória
Está lá do céu, no reino da glória.
Foste iluminada pela luz Divina
Bem-aventurada oh Santa Paulina

08 - TODA DE DEUS
Ref. Toda de Deus toda dos irmãos
Santa Paulina, ouve a nossa voz.
Com fé pedimos tua intercessão
Santa Paulina roga por nós.
Mãe dos pobres sem lar, sem comida
dos doentes, consolo na dor
ouve as preces da gente sofrida
que te pede esperança e amor.
Teu exemplo de santa
humildade no serviço em favor dos irmãos
é presença da eterna bondade
do Senhor que nos dá salvação.

11 - TESTAMENTO DE SANTA PAULINA
Sejam bem humildes.
É o Senhor quem faz tudo.
Somos simples instrumentos.
Conﬁem em sua Providência.
Que haja entre vocês amor e caridade.
Aos doentes, aos idosos, sejam sempre
caridosas/os.
E nunca, jamais desanimem,
embora venham ventos contrários.
Sejam ﬁrmes e olhem em frente.
E terminada minha missão,
dou a todos de coração,
a minha bênção. A minha bênção,
A minha bênção.

09 - PAULINA OPERÁRIA – Ir. Egnalda Rocha
O mundo podia viver sem aquela luz
e a marcha da história continuar
outras vozes podiam fazer ecoar
os clamores e as dores do povo
mas ela assumiu dos pobres
a cruz/seu amor foi maior: Ela foi uma luz
Ref. Paulina operária do pão partilhado
Missionária da vida e do amor renovado
Em teus passos eu vejo o Cristo Jesus
E o povo em busca de paz, em busca de luz.
Em busca de paz, em busca de luz.
Naquele casebre um sonho de Deus nasceu
no colo do amor uma obra cresceu

12 - PELAS ESTRADAS DA VIDA
Pelas estradas da vida,
nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem.
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2-Se um dia o desespero vier me atormentar.
A força da esperança
em ti vou encontrar:
Mãe da esperança, roga por nós!
3-Nas horas de incerteza,
ó Mãe, vem me ajudar/que eu sinta
conﬁança,/na paz do teu olhar:
Mãe da conﬁança, roga por nós

13 - MARIA DE NAZARÉ
1-Maria de Nazaré, Maria me cativou,
fez mais forte a minha fé
e por ﬁlho me adotou.
Às vezes eu paro e ﬁco a pensar
e sem perceber me vejo a rezar
e o meu coração se põe a cantar
pra Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu
pra mãe de Jesus,
o Filho de Deus.
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e mãe do céu.
Ref. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria,
mãe de Jesus
Maria que eu quero bem,
Maria do puro amor. Igual a você ninguém
Mãe pura do meu Senhor.
Em cada mulher que a terra criou,
um traço de Deus Maria deixou,
um sonho de mãe Maria plantou,
pro mundo encontrar a paz.
Maria que fez o Cristo falar,
Maria que fez Jesus caminhar,
Maria que só viveu pra seu Deus,
Maria do povo meu.

15 - SANTA MÃE MARIA
1-Santa Mãe Maria, nessa travessia
Cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida/Mãe Aparecida
Santa Padroeira do Brasil.
Ave! Ave-Maria!
Ave! Ave-Maria!
2-Com amor divino/guarda os peregrinos,
nesta caminhada para o além.
Dá-lhes companhia,/pois também
um dia/foste peregrina de Belém.
16 - BENDITO DOS ROMEIROS
1-Bendita e louvada seja esta romaria
Bendito o povo que marcha,
bendito o povo que marcha,
tendo Cristo como guia
Refr.- Sou, sou teu, Senhor,
sou povo novo, retirante e lutador,
Deus dos peregrinos, dos pequeninos,
Jesus Cristo redentor.
2-No Egito, antigamente, no meio da
escravidão, Deus libertou o seu povo.
Hoje ele passa de novo gritando a libertação.
3-Para a terra prometida
o povo de Deus marchou,
Moisés andava na frente.
Hoje Moisés é a gente
quando enfrenta o opressor.

14 - EU CANTO LOUVANDO MARIA
Eu canto louvando Maria, minha Mãe,
a ela um eterno obrigado eu direi.
Maria foi quem me ensinou a viver,
Maria foi quem ensinou a sofrer.
1-Maria em minha vida é luz a me guiar
É Mãe que me aconselha,
me ajuda a caminhar:
Mãe do Bom Conselho, roga por nós!
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HORÁRIOS DO SANTUÁRIO
Visitação
Diariamente, das 7h às 18h / Durante o período de temporada de verão - 7h às 19h
Horário das Missas no Santuário Santa Paulina
► Segundas-feiras: às 10h
► Terça-feira à sábado: às 10h e 15h
► Domingos: às 8h, 10h, 14 e 16h
► No terceiro domingo de cada mês: missa com transmissão pela Rede Aparecida às 6h
► Aos sábados: às 18h30 - Missa na Capela N. Sra. de Lourdes
Atendimento e bênçãos na Capela N. Sra. de Lourdes
► De terça-feira a sábado: das 8h às 12h e das 14h às 17h
► Aos domingos: das 8h às 17h
► Aos domingos: às 13h - Oração do terço testemunho de graças alcançadas na Capela N. Sra de Lourdes
Conﬁssões e atendimento individual no Santuário
► De terça a sexta-feira: 8h às 12h e das 14h às 17h
► Aos sábados e domingos: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h
Bençãos e atendimento individual no Santuário
► De terça a domingo das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h
Adoração ao Santíssimo Sacramento
► Todas as sextas-feiras: às 9h30 e às 14h30
Peregrinação Noturna no Santuário Santa Paulina
► 2ª sexta-feira do mês, às 19h30, com início no Monumento Casa Paterna
Reunião com os coordenadores de peregrinação
► Aos sábados após a celebração das 10h / Aos domingos após a celebração das 8h e das 10h

SERVIÇOS DO SANTUÁRIO

Aberta de segunda a domingo
das 8h às 18h
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