


Vida 
No dia 12 de agosto de 1834, com seis companheiras, Paula funda 

uma Congregação voltada para a educação de crianças e jovens, 

sob o nome de Filhas de Santa Fé. Em 1835, assume a Pia Obra de 

Santa Doroteia e muda o nome do Instituto para Congregação das 

Irmãs de Santa Doroteia.

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Experimentar a intimidade com Jesus implica tê-Lo como amigo 

e, essencialmente, tê-Lo por dentro, deixá-Lo apossar-se de nós 

para sustentar-nos, a fim de caminharmos sempre firmes no seu 

Amor, florescendo na Fé, na Esperança e na Caridade.”

�ª porta: Amizade/Encontro 

“Ao reunir as suas primeiras companheiras no Monte Moro, Paula 

trazia consigo a certeza de um estilo de vida centrado na radica-

lidade de sua opção por Jesus. Um amor apaixonado pelo Mestre 

que a impulsionou a congregar e a querer dividir esse espírito com 

suas amigas.”

Oração do Dia 
Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com 

bondade a nossa fraqueza, e estendei, para 

proteger-nos, a vossa mão poderosa.

—  � 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)

Santa Dorotéia.
Pintura óleo sobre tela, 
de Ignazio Stern. 1720–30.



�ª porta: Amizade/Companhia 

“A missão que nos é confiada dá-nos uma grande responsabilidade, 

pois é o meio para tornar o sonho de Deus uma realidade: VIDA 

para todos e VIDA em ABUNDÂNCIA.” 

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

“Quem poderia adivinhar a profundidade e o peso de santidade que 

uma tal vida sabia esconder?! Neste seu 'mar tranquilo', batido por 

toda espécie de ondas, Paula conseguia ter olhos para ver, ouvi-

dos para escutar, mãos para orientar e tranquilizar, pés para levar a 

presença que é serviço e, sobretudo, um coração quente para amar 

com ternura.” (Paula em Mosaico, p.143-144)

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 Se-

nhor e Rei de nossa vida. Dá-nos a coragem dos magos para des-

pegar-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 seguir 

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




