


Oração do Dia 
Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e, para que a Celebração da 

Quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste.   

Vida 
Em 1866, envia as Irmãs para o Brasil e para Portugal. 

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Quanto mais intimidade tivermos com o Senhor, mais crescerá a 

sensibilidade à Sua ação em nós e nos outros, para que O deixe-

mos trabalhar através de nós, fazendo-nos instrumentos do Pai em 

sua Messe.”

—  � de Março  — 

�ª porta: Amizade/Encontro 

“O melhor caminho para chegarmos a esta 

Porta de Acesso e abri-la aos outros é ir ao 

encontro de todos numa atitude de acolhi-

mento, escuta, compaixão, familiaridade, 

disponibilidade, aceitando a todos como 

companheiros de caminhada e construindo 

com eles um mundo mais humano e justo.”

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)

Em 1866, Paula envia Irmãs
para o Brasil e para Portugal. 
Quadros expostos na Casa de 
Santo Onofre. Roma – Itália.



�ª porta: Amizade/Companhia 

“O batismo nos faz possuidores dos dons do Espírito Santo. O fogo 

de Pentecostes acende nossa luz, e, como os apóstolos, tornamo-

nos corajosos e aptos a assumir a nossa ação apostólica e sair para 

profetizar a Boa-Nova, seguir e proclamar os ensinamentos de Je-

sus... Irradiar a chama de amor que recebemos!” 

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

“O meu mundo é o Instituto... quando estou transpirando porque aca-

bei, neste momento, de arrumar a caixa para o Brasil.” (Carta 421, 9). “O 

meu mundo é o Instituto... quando, já esgotada e com a saúde aba-

lada, decidi a viagem a Lisboa, para visitar pela primeira vez as três 

Casas daquela Província.” (Carta 688,1) (Paula em Mosaico, p.95)

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




