


Oração do Dia 
Concedei-nos, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem digna-

mente para a festa da Páscoa, buscando sempre o único necessário 

e praticando aquelas obras de santificação. 

Vida 
No dia 11 de julho de 1984, é declarada santa pelo Papa João Paulo II.  

—  �� de Março  — 

�ª porta: Amizade/Intimidade 
“Através do Cristo encarnado, Deus quer nos dizer 

que também nós (Irmãs e Leigos) podemos exercer 

a santidade em nossa condição humana, quando 

permanecemos de fato em Jesus, manifestando o 

desejo de dar vida até o fim.”

�ª porta: Amizade/Encontro 

“Quando estamos centrados em 

Jesus, podemos ver os outros não 

apenas como pessoas de direitos 

humanos, mas como imagens vi-

vas de Deus.”

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)

Ir. Maria Gabriela, coordenadora geral, Ir. Marie de 
Piro e Maria Maccarone no Ofertório da Cerimônia da 
Canonização de Paula Frassinetti. Vaticano, 11/3/1984.



�ª porta: Amizade/Companhia 

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

nossos movimentos, conhece as nossas necessidades e nos forta-

lece nos momentos de provação da missão.”

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

“A vossa Fundadora está no paraíso: é uma Santa!” (Leão XII I )

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




