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1 O D IA

“Foi a mamãe, meu Papai, que começou des-
de pequena a fazer-me desejar o Paraíso” (Auto-
biografia).

Oração inicial
Meu Deus, eu me abandono inteiramente 

nas vossas santíssimas mãos, a fim de que vós 
façais de mim e das minhas coisas aquilo que 
mais vos agrada. Nesse doce abandono, repouso 
sobre o vosso Divino coração, assim como uma 
terna criança repousa no seio de sua mãe. Vós 
pensais em tudo e eu pensarei somente em vos 
amar e em cumprir a vossa santíssima vontade. 
Assim seja.

Palavra de Deus
“Em verdade vos digo, se não vos converter-

des e não vos tornardes como crianças, não en-
trareis no Reino dos Céus. Quem se faz pequeno 
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como esta criança, esse é o maior no Reino dos 
Céus. E quem acolher em meu nome uma crian-
ça como esta, estará acolhendo a mim mesmo” 
(Mt 18,3-5). 

Fato da vida de Santa Gema
Um dia a surpreendi no seu quarto, ajoe-

lhada com as mãozinhas unidas, defronte a um 
quadro representando o Imaculado Coração de 
Maria. Rezava recolhida, olhando a imagem. O 
tio, que contemplava a cena, ficou tocado e dis-
cretamente lhe disse: “Que faz Gema?”. E Gema 
respondeu: “Digo a Ave-Maria, vai, vai, que eu 
rezo” (testemunho do processo apostólico de 
Pisa, folha 247).

Comentário
Os santos não nascem prontos. Percorrem, 

cada qual, um caminho divino, na pedagogia de 
Deus. Gema teve, como primeira pedagoga no 
caminho da união com Deus, sua mãe, que des-
de tenra idade ensinou-lhe a desejar o paraíso. 
Como a educação na fé nas primeiras fases da 
vida de uma criança é importante! É um tesouro 
que os pais deixam para seus filhos.
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Para refletir e viver

O que vou levar para o dia de hoje da vida de 
Santa Gema? 

Oração do dia

Senhor Jesus, dá a todas as famílias a verda-
deira compreensão e o valor que há em educar 
os seus filhos na fé, desde pequenos, e que eu, 
que não sou pequeno em idade, possa, como 
Gema, tornar-me pequeno diante dos teus olhos, 
para contigo entrar no Reino dos céus e alcançar 
a graça que tanto desejo nesta novena... (fazer o 
pedido). Assim seja.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Santa Gema, flor da Paixão de Jesus Cristo, 
rogai por nós!

Oração final

Eis-me, aos teus santíssimos pés, ó Jesus, 
para manifestar-te, a cada momento, o meu re-
conhecimento e a minha gratidão por tantos e 
contínuos favores que me tens feito e que queres 
ainda realizar.
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Quantas vezes te invoquei, ó Jesus, e aten-
deste sempre; recorri muitas vezes a ti e me con-
solaste! Como posso corresponder-te, ó Jesus? 
Agradeço-te. Mas peço-te mais uma graça, ó 
meu Deus, se for do teu agrado... (fazer o pedido).

Se não fosses onipotente, não te faria este pe-
dido. Ó Jesus, tenha piedade de mim! Seja feita 
em tudo a tua santíssima vontade! Assim seja.

(Oração composta por Santa Gema.)




