


Oração do Dia 
Considerai, ó Deus, com bondade, o fervor do vosso 

povo. E, enquanto mortificamos o corpo, sejamos es-

piritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. 

Vida 
No dia 11 de junho de 1882, morre em Roma, aos 

73 anos. Deixa 21 comunidades e 369 irmãs em três 

países. Em 20 de março de 1906, seu corpo foi exu-

mado e encontrado incorrupto e flexível.

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Identidade implica similaridade. Contém o absoluto 

e o relativo do ser. Compreende a pessoa na sua in-

dividualidade, inserida no contexto a que pertence, 

deixando-se transparecer na pluralidade do grupo.”

�ª porta: Amizade/Encontro 

“Somos sinais de esperança pela nossa dis-

ponibilidade ao responder ao chamamento 

do Espírito e ao chamamento do próximo. 

Somos fachos ardentes, luz e calor para os 

outros no cotidiano da escuta e através de 

nossas ações apostólicas concretas.”

—  � 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)

Corpo incorrupto de Paula Frassinetti.
Capela – Santo Onofre. Roma – Itália.



�ª porta: Amizade/Companhia 

“A contemplação de Jesus Crucificado levou Paula a descobrir, com 

a delicadeza de seu coração sensível, que era necessário tornar-se 

próxima da vida das suas irmãs e da vida das pessoas encontradas 

ao longo do seu caminho, assumindo a sua maternidade espiritual 

e capacidade de construir fraternidade.”

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

“Expirou no abraço de Deus, rodeada pelas suas Filhas, sinceramen-

te comovidas, a quem, antes de entrar em agonia, tinha abençoado, 

bem como a todas as outras que não podiam estar presentes por 

se encontrarem a trabalhar em tantas partes do mundo onde se es-

tende o Instituto. Abençoou também a Pia Obra de Santa Doroteia. 

A sua preciosa morte deu-se em Roma, no dia 11 de junho de 1882, 

às duas e três quartos da manhã.” ( Memórias, Sommariva, p. 504)

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




