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Mae Paula de Jesus
Testemunho
Peço a Dio que pronto essa Mae tao
querida pelo seu carisma de pobreza e
sacrificio, a Igreja reconheça oficialmente para
proclamá-la santa. Espero que essa graça de
Deus também se conceda ao povo simples e
humilde. Nas minhas parroquias rurais de
pequenas aldeias sentimos muito poxima a sua
vida e a sua santidade.
Zamora. D. Lorenzo López, párroco.

“Bendito

sea el Señor,
que tanto
nos protege
y bendice”.

Recebi muitos favores e graças do nosso
Senhor Jesus Cristo e da nossa Mae Santíssima,
invocando a intercessao da Mae Paula e ceio
firmemente que é Santa. Para mim e minha
família é nossa intecessora e rogo pela
misericórdia de Deus que seja pronto
beatifaicada. Costa Rica. Blanca Nieves Ramírez Castillo.

M. PaulaCta, 5
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Mae Paula de Jesus
Nasceu em Vera (Almería) em 1849. Em casa de Misericordia de Cartagena
recebeu a educaçao humana e crista destacando por sua humildade.
Fundou o Instituto das Irmas Franciscanas da Puríssima Conceiçao, para
acolher as crianças orfas e estendeu sua acçao aos doentes, mais velhos e a
toda classe de necessitados.
Faleceu em Murcia em 1913 depois de ter visto aprovado o seu Instituto
pelo Papa León (Leao) XIII. Sua causa de beatificaçao em Roma, segue
avançando.

Graças e Favores
1. ALICANTE. Pego. Rosa Fuentes. Lhe ,amdp i,as ñetras agradecemdp a ,ae
àiña p fovor concedidom qpois o nosso filho nao teve que fechar a empresa,
embora com muito sacrificio e quebra-cabeça está pagando a hipoteca e o
Banco lhe deixa tranquilo. Talvez tenha a Mae Paula cansada porque nem
siquer uma noite deixo de pedir seu favor
2. COSTA RICA. Cartago. Josselyne Piedra Abarca. Obrigada Irma Paula de
Jesus Gil Cno pelo milagre condedido: por permitir-me e ajudar-me a passar
os exames de oitavao e nono ano da escola e por ter curado o olho do meu pai
sofrido no acidente. Obrigada por escutar as minhas súplicas e conceder-me
Gracias Sor Paula de Jesús Gil Cano por el milagro concedido: permitirme y
ayudarme a ganar los exámenes de octavo año del colegio y pasar noveno año
y por haber sanado a mi papá del ojo, por su accidente. Gracias por escuchar
mis súplicas y conceder todos los favores que te pedimos.
3. CUBA. Holguín. Eloísa Pérez Rojas. Me apresentava a um exame muito
complicado e decisivo para minha vida professional, eu lhe pedi a Mae Paula
com todo coraçao, já que é tao milagrosa e que ajuda com ternura aos quw lhe
têm fé, pois aconteceu o grande milagre, aprovei. E hoje em dis sou licenciada
em enfermaria, pelo que dou graças a Deus e a intercençao de Mae Paula.
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4. COSTA RICA. Cartago. Yo Jorge Brenes Navarro. Escrevo agarrado à
verdade e para dar glória a Deus, faço constar que: Meu sobrinho Jesús Mora
Brenes, se acidentou em motocicleta saindo da estrada e caindo a um rio. Lhe
levaram muito delicado ao Hospital privado, onde fizera-lhe uma operaçao.
Como ele nao tinha segruo social, nem a mota tinha pepeis legais, estavam
cobrando muito dinheiro, que nao tinhamos, nem facilidade para reuni-lo, o
que ocaionou uma grande angústia a toda família e uma enorme impotência.
Eu comentei com as Irmas Franciscanas o problema e que os médicos diziam
que meu sobrinho nao ia ficar bem. Começamos a rezar a novena à Mae Paula
e, ao sexto dia meu sobrinho estava melhor, mas tinha que cancelar ls gastos.
Depois de umas terapias lhe mudaram e que aqui nao tinha nada. Mas lhe
passaram ao outro hospital, onde sim se devia também muito dinheiro. Todos
oravamos muito par solucionar tanto o problema do dinheiro assim como a
saúde do mue sobrinho. Ao noveno dia da novena à Mae Paula, o meu
sobrinho lhe deram alta, noa havendo divída alguma taopouco com o hospital
de Cartago. Dou graças à Santíssiima Ttindade e a Mae Paula por ter-se
resolvido o problema económico e que o meu sobrinho ao final gozava de boa
saúde.
5. EL SALVADOR. Mª. Elena Rodríguez. Me deram uma estampa de Mae
Paula e eu lhe pedi cura e quando me deram resposta dos exames médicos,
graças à Deus saí. bem
6. Huelva. Anónimo. Faz oito anos que sufro de arritmia e nao davam com o
tipo que era. Me encontrava mal e lhe pedi com tanta fé a Mae Paula GilCano
para que dessem com o tipo de arritmia e ao dia seguinte me ingressaram e
diagnosticaram o tipo de arritmia que tinha e me puseram o tratamento
adequado. Daqui o meu agradecimento.

7. KENIA.Hna. Ligia Ninette Ramos. Quero agradecer a intercessao da Mae
Paula o favor concedido: Tiinha que viajar e me encontava numa situaçao
muito difícil com o meu passaporte quase vencido. Rezei a novena e pedi sua
interecessao para poder solucionara este problema e todos os inconvenientes
que me traríam se nao conseguisse. E graças à Deus e a sua intercessao hoje
conto con um passaporte novo e pude passar los controis de fronteriras sem
problema. Me dirigía a ela cada momento e me consta que ela tem que com
isto. Obrigada Mae Paula por cuidar-me e querer-me sem merece-lo.
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8. MADRID. Concepción Martínez. Outra prova da intercessao da Mae Paula:
me encontrava na estaçao do metro num sábado às 6:30h da manha e nao
havia ninguém excepto um rapaz que eu presenti que me tinha elegido como
vítima de roubo; seguiu-me pela estaçao e subiu no mesmo vagao onde
estivemos nós dos (ele e eu).Eu notei as suas intençoes mais claramente e só
pude encomendar-me a Mae Paula e pedir-lhe socorro. Nesse instante subiu
ao vagao um senhor também com malas que se sentou ao meu lado, lhe pedi
de podia ir com ele e por e claro aceitou. O rapaz desceu na estaçao seguinte. A
Mae Paula protegeu-me. As minhas filhas também recorrem à intercessao da
Mae Paula, e ela sempre nos ajuda as vezes de forma diferente do que
esperamos mas sempre conveniente e melhor do que tivessimos pensado.
9. Madrid. Maricarmen Gago Alcántara. A minha sobrinha engravidou de
forma natural depois de fracassar todas as técnicas actuais. Por este motivo e
outros favores, agradecida, envio um donativo para contribuir a sua causa de
beatificaçao.
10. MADRID. José Mª Casado Soto. Depois de dois anos sem trabalho, tirei
curso de Vigilancia de Seguridade. Desde entao busquei trabalho e todos os
dias rezava a oraçao de Mae Paula Gil e foi o dia 27 de Novembro quando me
chamaram duma empresa de Seguridade e desde dia 01 de Dezembro
trabalho. Agora lhe peço que nao me falte. Envio donativo para a causa.
Obrigada Mae Paula.
11. MADRID. Paula Marina de Pablo. Lhes comunico a graça que recebi da
Irma Mae Paula. Tenho um irmao fora de Espanha, fazia muito tempo que nao
tinha noticias dele, pois nao é fácil contactar directamente com ele. Tentei mas
sem êxito. Lhe pedi a Irma Paula, saber do meu irmao e no dia seguinte
chamou-me. Graças à Deus encontrava-se bem. Quero manifestar o meu
agradecimento e aportar um pequeno donativo para os gastos de beatificaçao.
12. MADRID. Benedicta. Li a vida da Fundadora das Francicanas da
Puríssima. A minha filha se encontrava sem trabalho, lhe pedi a Mae Paula que
intercedesse por ela e aos poucos dias chamaram-lhe.
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13. MURCIA. Lorca. Pedro González Poveda e Isabel Alcaraz Martínez. É
de grande alegria para mim comunicar-lhes que estive atravessando uma
larga e delicada doença de fígado e passei mal mas nuca perdi a fé e confiança
na queridíssima Mae Paula que em nenhum momento me deixou sozinho e
como agradecimento pela fé que depositei nela estou recuperando-me e posso
voltar a realizar minha vida normal. Comunicando-lhes minha alegria e
gratitude, que Deus vos abençoe.
14. MURCIA. Torre Pacheco. María Villaescusa. Estava preocupada porque
a minha filha que tinaha dois anos desejando ter um filho nao o conseguia.
Entao uma irma Franciscana me ofereceu uma estampa de Mae Paula e
animou-me para que lhe rezasse com força já que ela também faría o mesmo.
Aos dois meses a minha filha nos pude alegrar os ouvidos com a grande
noticia de que estava esperando uma criatura (um bebé). Eu estou convencida
de que tudo aconteceu pela graça de Mae Paula. Por isso nunca deixei de rezar
a sua oraçao para agradecer-lhe. Desde o seu nascimento disfrutamos dum
bebé precioso chamado Pablo (Paulo).
15. MURCIA. Ángela Sánchez- Lafuente Andrés. Agora já posso falar-lhes
de outros favores concedidos: Eu tinha pedido a Mae Paula pelo meu cunhado
gravemente doente, que a sua morte fosse em paz e sem dor, assim foi. E
outro, que a uma minha filha lhe deram um premio universitario muito
importante pela sua tessis doctoral. E sigo pedindo outros favores, também
espero que me conceda.
16. MURCIA. Juan José Menor Pérez. Me encomendei a Mae Paula numa
situaçao concreta que me prejudicava na minha saúde e na minha casa nao
voltei a sofrer por esta causa. Pelo que agradeço sinceramente a Mae Paula.
17. NAMPULA- Mozambique. Inex Silvano Namalabiha. Depois de ter feito
o curso de professores converti-me num educador. Passei vários momentos
difíceis de vida, sem nenhuma solicitude para o emprego, tocando portas com
grande sacrificio e nada de resultado de alegria aparecia em mim. E sendo um
jovem órafao de pai e de mae sem nenhum trabalho, dicidi falar com a
superiora das irmas Franciscanas da Puríssima que estao na cidade de
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Nampula e lhe apresentei o meu caso profesional que achasse soluçao. Ela me
convidou a rezar muito e eu nao cruzei os braços. Rezei a novena em honra da
irma Paula de Jesus, a partir do dia 16 de Março com muito fé e confiança
depositada na Irma Paula de Jesus e o dia 27 de março foi chamada para ir a
assinar contracto de trabalho na provincia da Zambézia. Hoje graças a Deus a
alegria inunda meu peito porque recebi esta graça por intercessao de Mae
Paula.
AGRADECEM FAVORES CONCEDIDOS PELA INTERCESSAO DE MAE PAULA.
Desde Costa Rica
Amelia Garita agradece ao Senhor
que no lote que tinha pude construir
duas casas. Carlos Cordero y Rosa
Carranza dam graças por obter o
favor de poder vender a casa e pagar
as dívidas. Digna Segura, Depois da
operaçao do quisto de ovario, lhe
deram esperanças de podia ficar
grávida. Também lhe operaram a
vesícula e graças à Deus que saiu
tudo bem. Francisco Solís Villegas,
dá graças pelo êxito da sua operaçao
no tornozelo.
Gabriela Venegas,
porque já pude conseguir trabalho.
Gabriela Villegas García por ter
conseguido o trabalho na sua
especialidade. Grettel Salas por ter
conseguido trabalho e saúde. Isabel
Cristina Villegas, dá graças a Deus
porque
aprovaram dar-lhe o
medicamento
que
necessitava.
Isabel García por ter recuperado a
sua saúde.
Isabel Sofía Villegas
García pela saúde concedida. Jorge
Eduardo Montero Ramírez por ter
obtido o projecto que se propunha.

Karol Ortega por ter aprovado os
exames dos seus estudos.
Ricardo Segura por ter conseguido
os três certificados em Cisco. Rodrígo
Sánchez Montoya por ter conseguido
trabalho e saúde. Vilma Garita,
graças à Deus que pude vender a
oficina e as ferramentas que tinha.
Elsa González dá graças à Deus pela
saúde concedida.
Jara Bogantes
família que agradece a Deus pelo
favor concedido de ter paz na família.
Leonel Alfaro Delgado pela soluçao
dos seus problemas.
Melissa
Villegas. Pelo êxito da operaçao por
causa de pedras na vesícula. Ricardo
Solís Villegas pelo êxito no trabalho
que está realizando. Tatiana Víquez
Ortíz
dá graças à Santíssima
Trindade, que por intercessao de
Mae Paula, conseguiu
que a
operaçao do seu tio Julio César Ortíz
Vega dum tumor na buchecha
esquerda, dasse bons resultados.
Y Paquita Ponce, dá graças pelas
graças obtidas, por intercessao da
Mae Paula.
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Aniversario de la inundació

O Papa Francisco, com insistência nos convida a
sair, a estar perto dos que sofrem. Isto é o que fez
Mae Paula faz 125 anos se desbordou o río de
Consuegra (Toledo) deixando centenas de mortos,
de feridos e de danificados. Ela mesma nos deixou
este testimunho da sua presença e caridade.

MAE PAULA
Escreve numa das suas cartas:

"Estive nas desgraças de Consuegra.Estivemos
nove irmas e agora há cinco até que reedifiquem a
aldeia. Estao trabalhando muito".
Carta 18 / 01 / 1892.

"Também nas inundaçoes
de Consuegra
estiveram ali as irmas prestando seus serviços de
caridade. até que nao houve miséria que socorrer nem
lágrima que enchugar,merecendo como sempre e em
todas as partes a gratitude de todos e bênçao dos
afligidos".
Sucinta Reseña,1899.
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ORAÇAO

Para obter graças por intercessao da Serva de Deus Mae Paula Gil.
Santíssima Trindade, que te dignaste fazer da tua serva Paula
uma descípula de Jesus na imitaçao da sua pobreza e humildade
ao estilo de Sao Francisco e na sua entrega amorosa e
desinteressada aos mais necessitados e marginalizados do seu tempo. Te
pedimos, para tua glória, honra de tua Igreja e bem das nossas almas, a graça
que desejamos obter pela sua intercessao, a fim de conseguirmos sua pronta
beatificaçao. Assim seja.
Pai nosso, Ave Maria e Glòria.

Para enviar donativos:
Banco Santander IBAN: ES39- 0030-1416-8108-7306-2273

Para comunicar gracias, solicitar propaganda y enviar donativos dirigirse a:
HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURISIMA. C/ Peñascales, 13. 28028
Madrid.
Teléfonos: (91) 726 09 39 y (91) 726 09 57. Fax: (91) 725 76 32.
C/ San Carlos, 10. 30003 Murcia. Tel. 968 239 499.
Aptdo. 2063-4050 Alajuela (COSTA RICA). Tel. 2441 46 93
Aptdo.766 Guatemala (GUATEMALA). Tel. 2434 26 23
Los datos utilizados para este boletín están incluidos en un fichero del que es responsable la Congregación de
Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción. Conforme a la ley L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos, si lo desea puede consultar, modificar o anular los datos facilitados a la siguiente dirección: C/ Peñascales
13, 28028, Madrid, o a

E-mail: procesompaularf@planalfa.es
Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.com
------------------------------------------------------
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