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                DECRETO: 

Por decreto da Congregação para las Causas dos Santos, 
firmado no dia 7 de Julho de este ano 2017 pelo Papa 
Francisco, tem sido declarada VENERÁVEL, a Serva de 
Deus Madre Paula de Jesus Gil Cano Fundadora da 
Congregação das Irmãs Franciscanas da Puríssima 
Conceição. 

Unidas a toda a Igreja e cheias de alegria damos graças al 
Senhor por Madre Paula, pela sua vida e obra. 

¡Louvado sejas, meu Senhor! 

 

VENERÁVEL MADRE PAULA GIL CANO  

Fundadora da Congregação das Irmãs 

Franciscanas da Puríssima Conceição. 
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Que supõe este DECRETO  
no processo de Beatificação de Madre Paula? 

 
    Nele a Igreja reconhece que Madre Paula viveu em grado 
heroico as virtudes teologais: Fé, Esperança e Caridade tanto em Deus 
como no próximo, assim como as cardinais: Prudência, Justiça, Temperança 
e Fortaleza, ademais dos conselhos evangélicos Castidade, pobreza e 
obediência. É o passo prévio a sua desejada BEATIFICAÇÃO. 
Isto nos permite conhecer e admirar sua santidade e nos dispõe a imita-

la nas suas virtudes.  
 
Assim expressam os VOTOS dos Consultores Teólogos:  
 

Madre Paula rosa de caridade 

A virtude da caridade é uma das mais destacáveis na Serva de Deus e a 
que melhor a caracteriza, até o ponto de que sem ela não se podem 
compreender plenamente os outros rasgos que definiam a sua 
personalidade e obra apostólica.   
Acima de tudo, tem experiência profunda do amor de Deus e do seu 
cuidado providencial. 
 
Consoante a isto, a Venerável Madre Paula intentará corresponder 
amando, tanto ao Senhor como aos irmãos. 
 

O amor que sentia por Deus foi 
constante e claramente percetível. 
Buscou em todo momento conhecer 
os desígnios divinos, cumprir a sua 
vontade, aceita-la e se conformar a 
ela, oferecendo-se como vítima, a 
imitação de Cristo. Por isso 

costumava repetir: “Cumpra-se em tudo a sua Santíssima Vontade”.  
 
Fruto de isto era a “satisfação das suas consciências”, tal como ela o definia. 
Isto se faz patente na serenidade do aspeto exterior e na profunda alegria 
que a caracterizava. (Voto Consultores I). 
  Por isso pude dizer: “Os pobres são minhas delícias”. 

 

 

Eis a rosa acendida 

de caridade abrasada; 

cuidas a doentes e velhinhos 

e a crianças abandonadas. 
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Graças e Favores  

 

 

. A causa de umas bactérias 

no fígado, a sua filha Maria, padecia de febres reumáticas por todo o 

corpo e podiam afetar ao coração. Sua mãe a encomendou a Madre 

Paula rezando-lhe com muito fervor a oração e ao realizar- lhe a 

ecografia para comprovar-lhe, o resultado deu que seu coração está 

limpo, sem inflamação e sem sinais de estar afetado pela bactéria. Por 

este favor a mãe dá muitas graças a Deus e a Madre Paula. 

*Ҩ* 

. Meu esposo e eu 

através das Irmãs Franciscanas conhecemos a vida e milagres de Madre 

Paula; seu trabalho e abnegação pelos mais necessitados e os favores 

dispensados aos que, com fé e esperança, pedem sua intercessão. Então 

começamos a rezar a novena e a pedir seu apoio perante varias situações 

de dificuldade, que enfrentamos como emigrantes de um país, que está 

sofrendo una grande tribulação, Venezuela. Começamos a pedir por 

nosso filho e a sua família que ainda se encontravam lá, com grandes 

limitações para conseguir alimentos e medicinas e sem dinheiro para 

regressar. Assim receberam a ajuda de uma amiga que se 

responsabilizou dos gastos do nosso filho e da nossa neta mais velha. 

Nós e as Irmãs continuamos pedindo a Madre Paula para que chegassem 

sãos e salvos aqui, pois tem havido muita dificuldade para obter o 

passaporte da menina, a autorização da saída, logo as imensas filas para 

passar a ponte que divide Venezuela de Colômbia. Quando iam a entrar 

na sala de embarque, a companhia aérea não queria deixa-los sair, 

porque os bilhetes passavam dos três meses. Então a companhia aérea 

lhes disse que tinham que mudar os bilhetes e que tal mudança requeria 

um custo adicional, que eles não tinham como pagar. Nos mandaram por 

telefone uma mensagem de que não iam poder viajar. Nesse momento, 

sentimos que o mundo se caia em cima de nós. Faltavam apenas 20 

minutos para que fechassem a porta do avião, já tudo estava 

praticamente perdido, quando de repente, a jovem que atendia na 

companhia aérea saiu correndo a dizer- lhes que podiam subir no avião, 

que a mudança dos bilhetes se tinha feito. Até no dia de hoje não 

sabemos quem fez a mudança dos bilhetes e quem pagou os gastos. Já 

estão aqui sãos e salvos. Damos graças a Deus por este milagre, a 
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Santíssima Virgem Maria e a Madre Paula, a quem tanto lhe pedíamos 

sua ajuda. 

*Ҩ* 

, tia de Eduardo António de três 

anos que nasceu com problemas na cabeça. Quando tinha três meses 

descobriram que não era normal e que necessitava una operação antes de 

cumprir um ano. A mãe e a família ficaram muito preocupadas. Então eu 

convidei-lhes a pedir a Madre Paula que intercedera, já que a operação 

era muito delicada. Quando a criança cumpriu um ano, minha irmã 

comunicou-me que o menino já não foi operado, porque já não era 

necessário e os doutores lhes disseram: isto e um milagre que não 

podiam explicar, e minha irmã lhe tinham dito que essa operação era 

muito delicada para um menino tão pequeno e que tinham medo faze-la 

porque poderia causar-lhe outras enfermidades como a epilepsia. Mas 

não foi assim, graças a Deus e a Madre Paula porque sei que ela 

intercedeu e agora o menino está muito bem e minha família está muito 

agradecida por este favor.  

*Ҩ* 

M . Meu nome e e 

agradeço pela graça obtida pois ao presentar-me ao exame profissional 

na licenciatura de Relações Internacionais, graças a novena oferecida a 

Madre Paula consegui acreditarme como licenciada. 

Para enviar donativos: Banco Banesto, cta. Nº. 00301416810873062273 

 
Para comunicar graças, solicitar propaganda e enviar donativos dirigir-se a: 
IRMÃS FRANCISCANAS DA PURISSIMA. C/ Peñascales, 13. 28028 Madrid. 

Telefones: (91) 726 09 39 e (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 

 

Os dados utilizados para este boletim estão incluídos em um ficheiro em que a Congregação das Irmãs Franciscanas da 

Puríssima Conceição se fazem responsáveis. Conforme a ley L.O. 15/1999, de 13 de Dezembro, de Proteção de Dados, 

si deseja pode consultar, modificar o anular os dados facilitados a seguinte direção: C/ Peñascales 13, 28028, Madrid, 

ou o 

E-mail: procesompaularf@planalfa.es 

Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org.                                

------------------------ 

mailto:procesompaularf@planalfa.es

