ORAÇÃO
Para obter graças por intercessão da Venerável
Madre Paula Gil Cano
Santíssima
sima Trindade, que te dignaste fazer da
tua serva Paula uma
ma discípula de Jesu
Jesus na cópia
da sua pobreza e humildade
e ao estilo de São
Francisco e na sua entrega amorosa e
desinteressada aos maiss nece
necessitados e
marginalizados do seu tempo.
Te pedimos, para tua glória, honor da tua
a Igreja e bem das nossas
almas, a graça que desejamos obter pela sua
a intercess
intercessão, a fim de
conseguirmos sua pronta beatificação. Assim seja.

VENERÁVEL
MADRE PAULA DE JESUS
JESU GIL CANO
Fundadora da Congregação
Das Irmãs Franciscanas da
d Puríssima Conceição

Pai nosso, Avemaria e Glória.

Para enviar donativos:
Banco Santander IBAN: ES39- 0030-1416-8108
8108-7306-2273
Para comunicar graças, solicitar propaganda eenviar
enviar donativos dirigir-se a:
IRMÃS FRANCISCANAS DA PURÍSSIMA CONCEIÇÃO. 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
GUATEMALA:Tel.22 34 3176; E-mail: provinciasantisimojesus@gmail.com
rovinciasantisimojesus@gmail.com

Os dados utilizados para este boletim estão incluídos em um ficheiro de que é responsável a
Congregação das Irmãs Franciscanas da Puríssima Conceição. Conforme a lei L.O. 15/1999, de 13 de
Dezembro, de Proteção de Dados, se deseja pode consultar, modificar ou
u anular os dados facilitados
a seguinte direção:

 C/ Peñascales 13, 28028, Madrid, o a:
 E-mail: procesompaularf@planalfa.es


“Devemos
viver uma vida
de fé pura; esta
fé é tao
agradável a
Deus Nosso
Senhor que
atrai para a
alma graças
abundantes”.
Madre Paula

Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org
Com licenç
licença eclesiástica.
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O processo da Canonização da
Venerável Madre Paula, segue aberto, a
espera de um milagre pela sua intercessão,
que o certifiquem
certifi
os médicos e o aprove o
Santo Padre.
Padre
Sua vivência heróica das virtudes, tem
Su
sido certificada com os votos afirmativos
doss consultores teólogos das Causas dos
Santos, o que deu passo ao Decreto do
Papa Francisco, declarando a Serva de
Deuss como Venerável, no dia 7 de Julho
de 2017.
Madre Paula foi uma mulher
mulh de grande
caridad com os pobres, os doentes e os
caridade
idosos Viveu uma vida dedicada toda
idosos.
inteira
ra a Deus
D
e aos demais. Constitui uma
grande
de fonte de esperança -dizemos

teólogos- saber que uma pessona com tantas carências
ncias formativas,
tem sabido viver num tal grau as virtudes teologais, as virtudes
cardinais e aobservância dos votos religiosos. Suaa espiritualidade,
afirmam, está cheia do amor a Virgem Maria e configurada sobre a
estela de Sao Francisco de Assis.
Em uma sociedade liberal e individualista, a Serva de Deus brilh
brilha
como luz no caminho a recorrer – seguem afirmando os teólogos- a
fim de superar os egoísmos, para mostrar quanto a caridade pode
obrar na alma de todo cristão e paraa solucionar tantos problemas da
sociedade. Já que os problemas de este género, e suas causas,
permanecem subtancialmente os mesmos, a vida da Serva de Deus
adquere actualidade e força.

Testemunhos

AGRADECEM FAVORES E ENVIAM DONATIVOS

ALICANTE: Ana Castelló Arnau. Um anónimo. ALBACETE:
Mercedes Fernández Díaz. CÁCERES: Miguel Antonio Núñez
Núñez. CIUDAD REAL:: María del Prado Hernández Barba. María
del Pilar Fernández.
MADRID: Francisca Sánchez González. Ricardo Martín García.
Julia López Gómez. S. Pilar Salaverri. María Idely Valencia
Carmona. Ángela Sánchez de Frutos. Carmen Estela Pérez
Monterrey. Rosa María Ramos Mullor.
MURCIA: Juan José Menor. Carolina Chasserot
Chass
Morales. María
Vicente. María Ángeles Mullor Cortés. Paula Silvestre Ballester.
Isabel Alcaraz Martínez. E varios
arios anónimos de Espanha.
Espanh
COSTA RICA: Marianela Zeledón Torres. S. Ángela Quesada R. e
um anónimo. PANAMÁ: Lourdes S. de Vega.
Vega

MADRID. Rodrigo González Panizo. Estou seguro que a

Agradecemos de todo coração a todas as pessoas que colaborame

história de Madre Paula é a história de uma grande
de santa e que seu
exemplo ilumina o seguimento de Nosso Senhor
or Jesu
Jesus Cristo a todos
os que a conhecem.

enviam
iam donativos para a Causa de Canonização
Canonizaç
da Venerável

PORTUGAL. P. Antonio. Para mim, Madre Paula é uma Santa.

Madre Paula Gil Cano.
Podes nos ajudar também: com

tua oração  comunicando os
favores que recebes  difundindo
difundi
sua devoção…

Quero acudir a Madre Paula em situacões especiais.

FILIPINAS. Paróquia Sao Pio de Pietrelcina. A vida e exemplo
de Madre Paula de Jesus é verdaderamente um
uma inspiração de
santidade para todos nós. Ela dedicou toda suaa vida no serviço a
Igreja com sua vida de oração e contemplação
o e testimunho do
Evangelho. Seu exemplo e ensino movem-nosaa viver enraizados na
fé, esperança eno amor, deixando tudo em mãos
os d
da bondade e
providência de Deus.
-2-
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4. EL SALVADOR.Ricardo
Ricardo Enrique ArévaloGaldámez
ArévaloGaldámez. Igreja São
Judas Tadeu.
Omotivo de escrever estas
stas humildes linhas é para dar a conhecer o
que na minha vida passou, um testemunho
munho muito grande que Deu
Deus
tem feito em mim, graças a intercessão de M. Paula de Jesu
Jesus Gil
Cano.
Um domingo recebia estampinha de Madre Paula através de
uma irmã franciscana, depois da missa, alegrei
alegrei-me quando ela
entregou-me nas minhasmãos, eu sentino meu coraçãoum gozo
grandee guardei na minha carteira a estampinha.
Um dia pela manha saia paraa meu trabalho muito apressado e
pelo caminho correndo eu fazia a oração pedindo
dindo a intercessão da
serva de Deus para que cuidara do meu caminho,
ho, que me cobri
cobrira da
sua bênção, mas eu não sabia o que ia passar.
Ao chegar ao mercado, caminhando na rua escutei alguém que
me disse, para ai e um jovem dizia que tinha sido mandado p
para
matar-me etirou uma pistola e apontou-me para arrancar
arrancar-me a vida e
eu olhava que passavam meus amigos e irmãos da igreja e somente
passaram de longe, e eu disse-lhe ao jovem: tu sabes o que farás
farás, mas
lembro-me que entre a voz cortada lhedisse: matarás meu co
corpo mas
minha alma e meu espirito pertencem a meu Deus, eecomeceia pedir a
serva Paula, e depois inicieia oração do Pai Nosso, q
quando de repente
chegou um amigo do jovem que queria matar-me e lhe disse: o que
passa? eo jovem respondeu que lhetinham mandado matar-me; o
outro jovem lhe disse: “não, estás errado tu não matarás a esta
pessoa, eu falarei por ti para que não te façam nenhum mal
mal” e o outro
jovem estava muito furioso mas logo com os olhos cheios de lágrimas
abaixou a sua pistola e foram-se embora.
Eu fiquei perplexo de medo, mas dou teste
testemunho de este
milagre tao lindo e não tenho como pagar ao meu
eu Senhor eea Serva
Paula de Jesus Gil Cano por me ter ajudado nesse momento ttão
difícil. Dou este testemunho com grande agradecimento.
ento.
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COSTA RICA, Cartago. Alicia Brenes Monge. Para mim a vida e
missão de Madre Paula, tem sido um grande exemplo a seguir.
Aprendi a aproximar-me a os mais
mai necessitados. Também involucrei a
minha família e isso faz-me
me feliz já que meus filhos crescem junto ao
exemplo de Madre Paula.

Graças e Favores
1. ESPANHA, Murcia: Meu nome é Ma. Ángeles M. Cortés. A dias
atrás, uma amiga veio a mim toda preocupada pois o seu marido que
é camioneiro teve que sair de viagem para Alemanha, embora estava
doente e com muita febre. Ao chegar
ch
ao seu destino encontrava-se tão
mal que não podia nem descarregar
descar
o camião. Perguntou a os que ai
trabalhavam, por um médico ou
o uma farmácia, mas ninguém lhe
entendia,
endia, nem em espanhol nem em romeno,
ro
sua língua. Ele nem
sequer sabia nada de alemão,, como pôde passou a noite no camião
epela manha
ha os outros companheiros
companh
viram-no tao mal que
chamaram uma ambulância. Levaram-no
Levaram
ao hospital e encontrou-se
como mesmo problema da língua.
língua
Apesar de não
o ser da mesma religião,
religião dei a minha amiga uma
estampinha de Madre Paula,
ula, e juntas com muitafé
muita em ela rezamos
por seu marido. Este, no meio
me da gravidade lembrou-se de uns
compatriotas
tas que trabalham em Alemanha, chamou-lhespelo telefone
e eles falaram com o médico, que disse que lhe teriam em observação
com um tratamento preventivo, durante três dias. Ao fim de esses
três dias o marido melhorou e foi capaz de regressar para Espanha.
Uns dias depois a mãee da minha amiga teve de ser internada no
hospital para ser operada da cabeça pois
poi estava a ponto de ficar cega e
com fortíssimas
ssimas dores de cabeça. Em Romênia onde mora esta
-3-

senhora, o tratamento médico não é gratuito, pelo que não contava
com meios para a operação, estância no hospital, etc. etc.
De novo imploramos a Madre Paula sua ajuda. Uma amiga deu-lhes
odinheiro necessário, efetuou-se a operação e tudo saiu
satisfatoriamente. Extirparam-lhe um pequeno trombo que tocava o
nervo ótico. A semana pôde volver a sua casa e se encontra bem.
Pelos ambos favores, agradecemos e benzemos a Madre Paula e
enviamos donativos para sua pronta beatificação.


2. CUBA: A senhora Juana Luisa Caraballoso Iglesias partilha
que ao não poder ter filhos, ela e seu esposo decidiram adotar um e
começaram as gestões, encontrando-se com uma serie de
dificuldades. Começaram a encomendar-se a Madre Paula para
poder superar tudo e lograr a adoção.
“Em Janeiro de 2016 fizemos a Novena a Madre Paula e o
dia 18 fomos a Igreja de São António em la Habana e de rodilhas
pedi de coração e de verdade (quase reclamei-lhe) e-e-e.
- Finais de Fevereiro: nos fazem a proposta do Ministério da
Família de Manágua, Nicarágua, de uma criança de 10 meses”.
Juana Luísa e seu marido Lino A. Reyes Tur puseram
constância nas gestões tanto em Cuba como em Nicarágua,
superando uma dificuldade atrás de outra, assim passaram nove
meses, até que por fim“o dia 20 de Dezembro: se inscreve a
criança como David Reyes Caraballoso, nosso filho. Esse mesmo
dia pela tarde vai a imigração de Manágua a fazer os trâmites
para vir a Cuba. O dia 21 de Dezembro, tudo estava pronto e o dia
30 deDezembro, felizmente chegaram a Cuba.
Madre Paula: Obrigada por tudo e por quanto sempre
sentimos sua presença. O dia 18 de Janeiro de 2017 nós junto a
nosso filho, levamos as oferendas ao altar, oferecendo a Santa
missa em ação de Graças. Um milhão de Graças.
-4-

Realmente é um milagre da mãe Paula foram capazes de adotar
meu filho David Reyes Caraballoso".


3. EL SALVADOR. Dezembro de 2017. Irma Ana Eduvigis
Martínez Ramos. (Franciscana da Puríssima Conceição). Com
profundo agradecimento a Madre Paula de Jesus Gil Cano.
Meu sobrinho Milton David Cabrera ficou sem trabalho, o
negócio que tinha de tijolos já não era rentável; a esposa trabalhava
mas não era suficiente, já que têm três filhos que educar, formar e
oferecer-lhes o necessário materialmente…
Um dia eu disse-lhe que Madre Paula, nossa fundadora, é
advogada dos pobres e ela tem que lhes ajudar a sair de essa pobreza.
Todos rezavam a oração da novena a Madre Paula com muita fé.
Decidiram ir-se aos Estados Unidos, embora vissem difícil que
lhes deram o visado para os cinco. Foram a Embaixada
norteamericana a solicitar e que surpresa maior, todos foram
concedidos; dizem que quase não lhes fizeram perguntas e lhes
disseram: “Visados aprovados, podem viajar”. Eles atribuíram toda a
ajuda a Madre Paula, viajaram o dia 22 de Agosto de 2017, em
Setembro já tinham trabalho, meu sobrinho Milton, sua esposa Karla
e seu filho David de 19 anos; os dois pequenos na escola
frequentando terceiro e quinto graus. Pela minha parte, todos os dias
lhes encomendo a Madre Paula e eles lhe rezam muito, levam
consigo uma estampa da Serva de Deus.
Obrigada, Madre Paula, porque não abandonas nossas famílias!
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