




Do nascimento à santidade, podemos contemplar um 
caminho, uma via e uma vida marcados pela disponi-
bilidade de deixar-se conduzir, única e exclusivamen-
te pela Vontade de Deus. De 3 de março de 1809 a 11 
de março de 1984, este foi o tempo cronológico dos 
homens para reconhecer em Paula Frassinetti as cre-
denciais de uma história escrita no Kairós de Deus.  

“E regressaram à sua terra por outro caminho” 
(Mt 2,13). O ano é 2022, tempo cronológico e kairótico 
que o Senhor reservou para que as Irmãs Doroteias, 
reunidas em Capítulo Geral XXII , se disponham a re-
novar a disponibilidade de toda a Congregação para 
se conduzir única e exclusivamente pela Vontade de 
Deus. 

Quando olhamos para a imagem que nos ilumina 
nestes dias de reflexão, vemos uma base simétrica e 
circular que nos remete àquela solidez das Raízes de 
nossa Missão Evangelizadora e Educativa. Ao longo do 
tempo, a Congregação cresceu, avançou para águas 
mais profundas, conheceu outras margens e sem per-
der a simetria do seu círculo de origem, deixou-se atu-
alizar e inovar-se numa atitude de abertura, num mo-
vimento de saída... Daí, várias trilhas, vias de acesso, 
jeitos de ser e de viver o mesmo Carisma. É como um 
ninho de pássaros que se preparam para voos mais al-
tos ou como o feno da manjedoura de Belém ou quem 
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sabe até os fios de uma Teia tecida nas idas e vindas 
do texto, que é o tecido de nossa história, daquela 
aventura iniciada no alto do Monte Moro, na Vila de 
Pescadores daquela Quinto, junto ao Mar!

Nos passos dos Magos do Oriente, que traçaram 
um itinerário de ida, guiados pela Estrela, até a caba-
na de Belém, queremos sorver da sapiência daquela 
fonte inesgotável trazida pelo Jesus-Menino e, imbu-
ídos deste espírito, aguçar a nossa criatividade evan-
gélica, de Irmãs e Leigos, para regressar à nossa terra e 
às nossas casas (Comunidades) por outro CAMINHO... 

O Capítulo Geral XXII  nos remete ao movimento 
e fluxo da vida e da Boa Notícia do Evangelho. Somos 
Família de Paula a caminho, em movimento de saída. 
Neste caminho, vamos abrindo portas de acesso e 
construindo intimidade, encontro e companhia. 

Vimos até cada uma de nossas Comunidades ofe-
recer às Irmãs e Leigos da Família de Paula Frassinetti 
um caminho de nove dias de reflexão e oração. Parti-
remos do nascimento de nossa fundadora, no dia 3 de 
março, e chegaremos à sua santidade, no dia 11. Neste 
itinerário, seremos iluminados pela Síntese das Três 
Portas de acesso, fruto do trabalho do envolvimento 
de todos os leigos do Mundo Doroteu na preparação 
para o Capítulo Geral XXII . 

Façamos estes nove dias em sintonia com as Irmãs 
Capitulares, bendizendo a Deus pelo Capítulo Geral  
XXII , rogando do seu Espírito Santo as luzes para este 
novo caminho...

Com afeição,

Comissão Nacional de Missão e Formação 
do Leigo Educador — Província Brasileira



Relógio de Paula Frassinetti.
Memorial. Santo Onofre.

Roma – Itália.



—  � de Março  —

Congregação das Irmãs de Santa Dorotéia —  Província Brasileira

Comissão Nacional de Missão e Formação de Leigos

Caminho de Vida e Santidade: 
“E regressaram à sua terra por outro caminho” (Mt 2,13)

Oração do Dia 
Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que 

em vós comece e termine tudo aquilo que fazemos.

Vida

Nasce em Gênova, em 3 de março de 1909, às 6 horas da manhã, 

filha de João Batista e Ângela Vialle. Batizada no mesmo dia na Pa-

róquia de Santo Estêvão.

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Em sintonia com o Carisma de Paula Frassinetti, a nossa identidade 

se alicerça na centralidade de Jesus Cristo. Na vivência da intimida-

de com o Senhor Jesus, descobrimos que Ele é a essência de nos-

sa vida, nossa raiz e alimento, a seiva que nos anima. Precisamos 

impregnar-nos de Jesus!”

Pia do batismo de
Paula Frassinetti.

Paróquia de Santo Estevão. 
Gênova – Itália.



�ª porta: Amizade/Encontro

“O encontro com o outro desperta alegria, compaixão, acolhimento, 

ternura, permite o nascimento de um compromisso de estar mais 

perto dos que sofrem.”

�ª porta: Amizade/Companhia

“Como filhos e filhas de Paula Frassinetti, herdeiros de seu Carisma, 

sabemos que o essencial é evangelizar pela educação, ser fachos 

ardentes e propagadores da Verdade, discípulos e missionários, se-

guidores do Mestre e perseverantes no lançar as redes como pes-

cadores de homens.”  

Santidade: "Santa sim, mas em 'bicos de pés'"

“Na aparente monotonia do cotidiano, viveu, em heroísmo silencio-

so, incompreensões, trabalhos, canseiras, penúria de meios mate-

riais e humanos...” (Paula em Mosaico, p.142)

Oração

Pai Santo, 

Nos passos ainda incertos do nosso caminho, em direção ao Capí-

tulo Geral XXII, manda-nos o Teu Espírito, Aquele que é capaz de 

nos ensinar todas as coisas e recordar-nos a Tua Palavra. Dá-nos o 

desejo dos magos, de nos pormos a caminho, à procura daquela 

alegria que nos confirma a Tua presença como único Senhor e Rei 

de nossa vida. Dá-nos a coragem dos magos para despegar-nos 

do que já conhecemos, deixando-nos guiar pela Tua estrela, em 

direção à novidade que preparaste para nós.

Que a Tua Palavra seja a luz que nos orienta no modo de Te se-

guir mais de perto, para Te amarmos e servirmos melhor, através de 

tudo o que somos e desejamos ser neste tempo que nos concedes 

para viver.

Amém




