


Oração do Dia 
Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta Quaresma, 

possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e correspon-

der ao seu amor por uma vida santa. 

Vida 
No dia 19 de maio de 1841, Paula Frassinetti chega a Roma, onde 

estabelece a Congregação.

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Nos conturbados tempos atuais, se faz cada vez mais necessário 

buscar o Cristo e n´Ele permanecer, e Paula Frassinetti é nossa fon-

te de inspiração nesta busca e intensa caminhada que nos desafia 

a dar contínuo testemunho da nossa fé, tanto pelas palavras, como 

nas ações.”

—  � 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)

�ª porta: Amizade/Encontro 

“Acreditamos num Deus, que nasceu num estábulo, através 

de uma jovem simples e totalmente desconhecida e que 

nos pediu para O amar e reconhecer nos pobres.”



�ª porta: Amizade/Companhia 

“Jesus se manifesta em nossa vida e em nossa caminhada. Ele está 

atento aos nossos movimentos, conhece as nossas necessidades e 

nos fortalece nos momentos de provação, durante a realização de 

nossa missão.” 

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

“Em 19 de maio de 1841, a nossa Madre Fundadora chegava à capital 

do catolicismo, e em 19 de maio de 1891, nesta mesma Roma, inicia-

va-se o Processo Ordinário sobre a fama da sua santidade. O feliz 

cinquentenário não podia ser celebrado com maior solenidade, e, 

a coroar a festa, a testemunha no depoimento era a nossa querida 

Irmã Mariana Danero, a primeira companheira da Madre Fundado-

ra.” (Memórias, Sommariva, p.53)

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




