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MADRE PAULA 

Refugio de los 
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Madre de los 
huérfanos. 

Bálsamo de 
enfermos. 
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en el dolor. 
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  Mae Paula de Jesus 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quem era Mae Paula? 
 

 Era sobre tudo “mae”. Ela que na sua 

infância carecia dos cuidados da sua mae, 
Catalina Cano que, por sua extrema pobreza 

nao criou-a, quer projectar o seu afecto  

materno nas crianças orfas, sendo para elas 
terna e carinhosa mae.    

 

A jovem Paula possuia uma perssonalidade 
forte,adornada com grandes qualidades 

humanas e espirituais: generosidade, 

simplicidade e uma firme vontade de serviço 
aos outros.    

 

O seu carácter aberto e comunicativo unido ao 
seu recolhimento e piedade, adornou-a de uma 

bondade natural pela qual todos lhe queriam.    

 
A sua ideia educativa era ejercer a caridade 

por amor a Deus servindo a infância orfa e 

necessitada.   
 

O seu processo de canonizaçao segue 

avançando.   
 

_Mae Paula, a pedagogía do coraçao_ 
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Mae Paula 

e o seu amor à Virgem Imaculada 

 

 

Mae Paula queria muito à Virgem e 

em todas as dificuldades invoca-a com 

carinho filial.    

 

Maria, era para ela a estrela que espalha 

raios de fé, esperança e amor em todos 

coraçoes 

 

Manifesta este amor nas suas cartas 

quando escreve:     
 

“A Santíssima Virgem é quem inspira e 

manda ao meu coraçao ” (Cta. 5) 
 
 E em tudo "confio na nossa Mae Puríssima" (Cta. 16) 

 Ao Padre Procurador da Ordem Franciscana, pede-lhe favores da 
aprovaçao e lhe dá pressa dizendo:    

 

“A Santíssima Virgem lhe acompanhe em tudo”Cta. 30). 

“Faça-o em obséquio da Nossa Mae Puríssima e do nosso 
Pai Sao Francisco neste santo mês consagrado a esta Mae 
carinhosa” (Cta. 7). 

E “Por amor de Deus e que também a vossa paternidade  
tem à nossa Mae Fundadora Maria Imaculada, sem deixar 
o nosso Pai San Francisco” (Cta. 9). 

“Eu também lhe quero muito e espero que será nossa 
protectora por sua intercessao”.(Cta. 4) 

 

“Todo o mês de maio venho pedindo à Santíssima Virgem” 
(Cta. 4) 
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Graças e Favores 
 

 

 

1. ASTURIAS. Mariám. Quero agradecer a Mae Paula ter escutado as 

minhas súplicas. Tive uma gravidez um pouco delicada, pelo qual tive 

que guardar repouso durante os primeiros meses e pedi a Mae Paula que 

me protegesse, lhe pedi que a minha grávida fosse adiante e 

evolucionasse bem e assim me concedeu. Lhe agradeço com todo o meu 

coraçao por escutar-me nos momentos de preocupaçao, quando mais lhe 

necessitei por ter posto sobre mim a sua mao santa.    

Rezo e desejo com todo o meu amor a sua pronta canonizaçao. Vos 

envio um donativo para a sua causa e pediria que publicassen a graça 

obtida. O facto de ter a Mae Paula perto de mim deu-me a maior 

felicidade da minha vida, a minha filha. Todo o meu amor e 

agradecimento para Mae Paula.  

 

 

2. ASTURIAS. I.M. Quero dar graças a Mae Paula, pois sempre que 

tenho algum problema familiar ou de saúde recorro a ela, e sempre tem 

escutado, sobretudo numa exame médico que lhe fizeram ao meu marido 

e que deu negativo. Rogo a Deus que pronto seja beatificada e dou 

graças pelos favores concedidos.  

 

 

3. COSTA RICA. Cartago.Jorge Brenes Navarro. Faço constar que 

fui de emergência ao Hospital, já que me sentia muito mal. A doctora 

me disse que se tratava dum infarto. Passei a cuidados intensivos onde 

apareceu um outro problema coronário  com três arterias obstruidas e a 

única soluçao era uma cirurgia a coraçao aberto. Eu rezava a oraçao de 

Mae Paula à Santíssima Trinidade para que por sua intrecessao saísse 

tudo bem. Eu confiana na Mae Paula e dormia com a estampa dela ao 

lado. Me someti à operaçao pedindo ajuda e intercessao da Mae Paula 

ante Deus abandonei-me nas suas santas maos. Quando despertei e dei 
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graças à Deus, os médicos me disseram que tudo foi um êxito e que a 

recuperaçao seria passo a passo. Sete dias depois me deram alta e saí 

caminhando do hospital. Dou graças à Deus e a Mae Paula, pois estou 

seguro da sua intercessao e de que estve ao meu lado. Gozo de boa 

saúde para glória de Deus.   

 

 

4. EL SALVADOR. Santa Ana. Yo Rafael Matamoros Lima. Aqui 

dou este testemunho de que a santa Mae Paula Gil Cano interviu pela 

saúde do sacerdote diocesano AstulGuirola que tinha chicunguya com 

várias semanas e ajoelhei-me para pedir-lhe esta graça, recebendo assim 

pronta recuperaçao.   

 

5. HONDURAS, Santa Bárbara. Rosa Dilia Ríos. Refere que a sua 

irma tinha uma grande necessidade económica porque iam expulsar-lhe 

da sua casa. Ela encomendou-se com fé à intercessao de Mae Paula e aos 

cuatro dias conseguiu um empréstimo que lhe deram para trabalhar e 

com o lucro começou a pagar o aluguer da casa.  

  

 

6. MÉXICOYo Beatriz Ramírez Olverade Cidade Nezahualcóyotl,   

agradeça a Mae Paula pela obtida, já que a minha filha teve uma 

operaçao dificil de um quisto no ovário atravéz da novena que rezei a 

Mae Paula ocorreu sem nenhema complicaçao. Obrigada, Mae Paula 

rogai por nós.  

 

7. ISLA DE MOZAMBIQUE. África. Olga María Ofelia.     Escrevo 

esta carta em agradecimento à Mae Paul por conceder-me depois do 

parto complicado que teve. Nasceu um menino, mas prematuro, e sem 

meio convencional como uma incubadora, criei o meu filho entre 

oraçoes, pedindo a intercessao de Mae Paula. Deste modo, o meu filho 

cresceu saudável e sem dificuldades.   
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8. MURCIA. María. Te dou graças de todo coraçao Mae Paula por ter-

me ajudado nos momentos mais angustiosos e com os estudos da minha 

filha. Oxalá te conhecesse antes! Porque tudo o que te pedi com fé me 

concedeste. Agora que te tenho a meu lado sei que nao  me falharás 

nunca e vejo a vida com esperança, que antes nao via. És de verdade 

uma irma milagrosa. Obrigada por tudo, Mae Paula.  

 

 

9. PANAMÁ. David. José e Magdalena, pais de José David Acosta, 

de 27 anos, nos narram: Nosso filho conduzia uma mota, tropeçou num 

bueiro e vou e ao cair recebeu o maior impacto na testa. Foi levado ao 

Hospital de David onde ao chegar viram-lhe cheio de sangue inclusive 

debaixo da cama. Pensei o pior.   

O doctor assombrado disse-m: o seu filho tem o osso da testa feito 

pedacinhos completamente e há que operá-lo imediatamente. Depois da 

operaçao, que teve que suportar, o doctor afirmou: José está grave, só 

lhe salvaria um milagre. Num estado irreconhecivel por causa do 

inchasso e rodeado de aparelhos passaram os dias e o seu estado era o 

mesmo. Até nos avisaram que estivessemos preparados para o pior.   

Entao uma irma Franciscana da Puríssima nos tranquilizou e convidou-

nos a rezar na capela do Hospital; nos deu uma estampa de Mae Paula, 

uma mulhe que entegou sua vida a Deus, que pedissimos sua intercessao 

diante de Deus para que José se recuperasse e nao ficasse num estado 

vegetal.  

Fizemos a novena e desde esse  momento sentimos que as nossas 

esperanças se tornavam realidade. Começamos a notar melhoria de José 

pouco a pouco: notamos que os seus olhos se moviam, que reconhecia a 

sua esposa... Ela surpreendida sai a dar a noticia e todos choramos de 

alegria dando graças a Deus. Todos convencidos no milagre.    
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Embora que para os doctores ainda seguia em perigo, passaram-lhe à 

sala. A magnitude da operaçao abarca desde a orelha a orelha. Ele 

entendia tudo mas nao podia falar pela traqueotomia. Mais tarde lhe 

detectaram uma bactéria. Nós continuavamos orando e fazendo novenas, 

o que família uma família muito unida que nunca lhe deixamos sozinho. 

Mais tarde começou a comer e a mover os pés, a tentar levantar-se e a 

comer sozinho.  

Também surgiram dificuldades económicas, pois necessitavam sete 

micro-placas e catorze parafusos para uma nova intervençao para 

reconstruir-lhe a testa. Nos pedem também uma cânula especial para sua 

respiraçao, mas graças a familiares e amigos e até colectas e outras 

actividades, em menos de cuatro dias se reuniu a quantidade requerida. 

Finalmente deram-lhe alta. Assim consegue recuperar-se 

definitivamente e actuar como se nao tivesse passado nada. Glória a 

Deus e à Mae Paula que graças a ela vimos o alivilo de José desde o 

momento que lhe imploramos.   

 

 

10. EL SALVADOR. Angelita Alemán Benítez. Quando iam a operar 

a minha irma rezei a novena a Mae Paula para que lhe acompanhasse na 

sua operaçao e saísse com êxito e graças a sua intercessao minha irma 

teve um processo normal tanto na sua operaçao como na sua 

recuperaçao.   

 

 

11. NICARAGUA. MATAGALPA. Tía: Hallen Milagro Aguilar 

Méndez e seus sobrinhos escrevem: nasceu minha sobrinha depois de 

vários dias com dores de parto. Por negligência médica o bebé engolhiu 

líquido e por ter passado o tempo de  nascimento infectou-se e esteve no 

cuidados intensivos. Estando aí também deu-lhe pneumonia 

(pneumonite). Os médicos diagnosticaram que nao sobreviviria; que só 

um milagre lhe podia salvar. Quando nos deram a noticia nos pusemos a 

chorar e a rezar a novena a Mae Paula com grande confiança e  crendo 
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que ela nos ajudaria. Aos nove dias a criança já vinha saudável e os 

médicos surpreendidos nos disseram: leva um milagre a sua casa. Por 

este motivo damos graças a Mae Paula por sua intercessao e sempres lhe 

rezaremos para que cuide da minha família.  

 

 

12. Yolanda Pérez Martínez    Tinha um problema de saúde muuito 

grave. Foi operada várias vezes mas os médicos nao lhe davam 

esperança de recuperar-se. Eu comecei a novena a Mae Paula pela sua 

saúde e hoje dou graças à Deus pois por sua intercessao se encontra bem 

e já trabalha.   

 

 

PEDEM E AGRADECEM A INTERCESSAO DE MAE PAULA: 
 
 Mª. Auxiliadora Montenegro Poveda. 
Por ter-me curado de enxaqueca que 
padecia a 12 anos.  
 Cartago. Costa Rica. 
Elena Calvo Sanabria. Por la 
operación de su esposo Ramiro Elías, 
ya que todo fue un gran éxito, gracias a 
ella. 
Janeth Méndez Árias. Porque ha 
levantado sus ánimos en momentos 
difíciles.Jicaral. Costa Rica.  
Samara Delgadillo y su madre piden a 
Sor Paula que interceda por una amiga 
enferma y la asista en su enfermedad. 
Y se alegran de haber experimentado a 
M. Paula en sus vidas. USA 
Santiago Rodríguez Motas. Después 
de haberme declarado un tumor en el 
estómago, estando en el Hospital con 
trastornos intestinales, invoqué a 
Madre Paula, al día siguiente me 
volvieron a hacer las pruebas y no 
encontraron nada. 

Suyapa. Pido Madre Paula que está tan 
cerca de Dios, que Andresito se cure 
de esa actitud negativa que tiene y que 
crezca bien. Agradecida a Dios y a 
usted Madre Paula,solicito oración y 
obtener el milagro que pido y que sé lo 
obtendré.Santa Rosa de Copán. 
Honduras. 
Mariana Sofía Torres. Pido a Dios y a 
M. Paula su intercesión. Costa Rica 
Paquita Ponce García.Suplica una 
oración a M. Paula por su hija y para 
que su marido que lleva más de un 
año parado, encuentre trabajo. 
Mary Fe Vargas. Reza diariamente la 
oración de la Santísima Trinidad y 
espera que nos siga ayudando.Palencia. 
L. Peláez. Da gracias a M. Paula por el 
total restablecimiento de su hijo. 
Carmen Belchi. Da gracias al Señor 
por medio de Madre Paula por la 
recuperación de su marido. Murcia. 
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AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS: 
 

ALICANTE: Carmen Salguero Díaz. CIUDAD REAL: Mª del Prado Hernánez 

Barba. GIJÓN: Mariam Correa Fernández. GUADALAJARA: Antonio Piquer 

Herrero. MADRID: Ricardo Martín García. Julia López Gómez. Rosa Mª 

Ramos Mullor. Concepción Martínez García. Francisca Sánchez González. Mª. 

Idelí  Valencia Carmona. MURCIA: Juan José Menor Pérez. Carolina Chasserot 

Morales. Antonio Velasco Blanco. Antonia Tovar. 
 

 

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.org 
 ------------------------------------------------------ 
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