
Bom dia,

Os fundadores certamente que tem muitas historias da Doroteia para contar, eu privei pouco com ela, mas para mim era o
exemplo vivo da santidade da vida diária.

Esta semana com a fotografia da Doroteia colocada no Santuário, muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu? e
conforme lhes dizia, uma tristeza subita mudava estes rostos! que exclamavam:

" foi ela que me acolheu aqui neste Santuáro"

" sempre de sorriso no rosto!"

" foi ela que me deu uma palavra de animo, quando aqui vim pedir ajuda a Nossa Senhora"

" foi ela que tantas vezes me ouviu, os meus problemas e me deixou mais tranquila"

 " disse-me, venha! vou ajuda-la a rezar!"

" que com um martelo numa mão e com a outra me serviu um café"

" sempre a cuidar do jardim"

" acolhia o pobre e o rico de igual maneira"

"uma Santa" "uma Santa"............ a palavra mais repetida!

.......

Ontem comoveu-me bastante a nossa Odete Moura! com os seus 79 anos e a muita amizade que tinha pela Doroteia e unida
pela AA, comprou uma passagem de avião e foi ao enterro! mas ainda mais fantástico foi o seu dia de ontem, meteu-se num
autocarro e foi a Fátima buscar um pouco de terra, regressou no autocarro seguinte a hora de almoço, colheu mais um pouco
de terra do jardim do nosso Santuario, juntou as duas terras e duma roseira plantada pela Doroteia, colheu a rosa mais bonita
e rumo a Schoenstatt lá foi ela prestar homenagem a querida Doroteia, confesso que soltei umas lágrimas com este gesto
tão bonito!

Bjs a todos

Unidos em Aliança de Amor

Sofia Salema

Para nós, a palavra que mais define a Doroteia é: "Acolhimento". Quando pensamos nela vemo-la sempre debruçada sobre
as "suas" flores à volta do Santuário, vemos o seu sorriso de verdadeira alegria quando nos encontrávamos, ouvimos as suas
palavras cheias de "rrr"s de ressonâncias tão alemãs... Nós gostávamos muito da Doroteia e sabíamos que ela gostava muito
de nós sem ser preciso dizê-lo, esse amor estava simplesmente lá - e agora que passou para uma nova vida, temos a certeza
que continua a estar. Um beijinho, querida amiga, até à eternidade!

Amêndoa e Miguel

Das características menos germânicas da Dorothea há duas que gostaríamos de salientar: uma era o seu enorme amor a
Fátima, ao lugar do Milagre e a Nossa Senhora. Um dia encontrámos a Dorothea em Fátima e ela ficou toda contente por
saber que trabalhávamos lá. Mais tarde, tivemos a possibilidade de a pôr em contacto com 3 servitas enfermeiras, com casa
muito perto do Santuário, que lhe emprestaram a casa e com quem a Dorothea criou um laço muito engraçado. Quando
percebemos essa ligação Dorothea-Fátima pudemos oferecer-lhe um cravo do andor e permitir que ela entrasse dentro da
capelinha original, visse a coroa mais rica e pudesse tocar na bala que atingiu o Papa João Paulo II. A Dorothea nunca se
esqueceu. Na véspera de se ir embora oferecemos-lhe um Registo, decorado com um cravo seco do Andor, com terra de
Fátima, com folhas da Azinheira grande que está ao lado da Capelinha e com uma estampa de Nossa Senhora de Fátima feita
na mesma data em que a Dorothea Nasceu. Tudo foi possível porque a Divina Providência nos ajudou a encontrar tudo isto.
Há 2 anos falámos com ela pelo telefone e dizia-nos que lá estava Nossa Senhora de Fátima a velar por ela e que lhe
mandássemos saudades.

A outra é sobre o Rui. O Rui é um rapaz com SIDA que vai ao Santuário todos os dias rezar. Um dia, quando já sabia que ia
embora a Dorothea pediu-me que olhasse pelo Rui e rezasse por ele. Agarrei essa herança com as duas mãos, porque a
Dorothea nunca pedia nada que não revelasse uma grande preocupação. Lá no céu continue a interceder por nós, querida
Dorothea, precisamos do carinho das estrelas mais discretas e mais brilhantes. 

Janeca e Isabel



"Doroteia,

Mulher notável. Deus pôde contar com Ela. Deus serviu com ela. Juntos Deus e ela, através de N Senhora deixam um
património construído que é e será caminho de muitos, para chegarem ao céu.

Notável pela sua descrição,

 Pela sua dedicação 

 Pela sua oração

 Pela fidelidade a si própria, aos outros, a Deus e ao mundo.

Notável pela sua firmeza aliada a uma transigência trabalhada e amadurecida, onde conseguia integrar tudo e todos, sem
ninguém se sentir de fora. Com ela percebendo que há normas, há regras e valores que podem melhorar e dignificar se
forem bem aplicados e conseguidos.

Notável pela sua personalidade solida, estruturada amadurecida pela entrega e confiança em N Senhora. Doroteia era uma
mulher cuja rectidão estabilizava.

Sensata, honesta e muito trabalhadora, fez nos perceber que o que se vê, o grande e o que se vai construindo é sempre fruto
do pequeno, do que ás vezes parece indiferente, do que muitas vezes não se vê ou ninguém dá conta. Conseguia
integrarvtudo e todos sem nunca ninguém se sentir de fora.

Foi uma pedra angular no movimento em Portugal, concretamente em Lisboa, e penso que só no céu vamos alcançar a
dimensão que a Doroteia tinha e abarcava.

Parte em paz, com a serenidade do muito que construiu e que deixou que Deus e N Senhora construíssem nela e através
dela. 

Na doença dizia que era difícil tirar tempo para si, pois não estava habituada a uzar o tempo com ela própria. Exigência
grande para que sempre viveu nos outros e para os outros, tendo sempre Maria e Deus como cenário de fundo.

Que Deus nos conceda a graça de sermos e desenvolvermos alguma das coisas que a Doroteia foi ou conquistou.

Obrigado Doroteia pois o seu permanente SIM confirmou nos que Deus existe, que N Senhora actua, que a vida vale a pena.
Através da Doroteia todos subimos mais um bocadinho para o céu.

Os seus Joana, Xavier, Maria, Marta, Xavier, Zé Maria e Madalena

Da Doroteia talvez não nos tenham ficado memórias de grandes acontecimentos.

Foi essencialmente a atitude, a presença, o cuidado das pequenas coisas que vai perdurar na nossa história de Família e no
coração de cada um de nós, desde os jovens do tempo da sua chegada a Portugal até aos que entretanto foram nascendo
e crescendo à sombra do Santuário Cenáculo da Família do Pai.

Quando penso na Doroteia a imagem que ressalta é a da Doroteia no Santuário: sempre ligeira, sempre discreta e incansável
no serviço ao Santuário e à Família. 

Ela foi realmente um fundamento deste Santuário, ela faz parte integrante da alma deste Santuário. Está intimamente ligada
à nossa História, ao Capital de Graças que sustenta esta Família e a faz crescer em número e em santidade.

Quando veio para Lisboa, ainda bastante nova, trazia uma menina, a Cláudia, com a sua boneca, última das quatro crianças
que foi chamada a criar e educar porque tinham ficado órfãs. Esse facto criou logo em nós uma grande admiração por ela,
pela sua grande generosidade e capacidade de entrega.

Ela costumava dizer que sentia um especial carinho pela minha família, porque nos tinha acompanhado desde o princípio. A
Doroteia veio da Alemanha no verão de 1970, comigo e outras jovens que tínhamos ido em peregrinação a Schoenstatt.
Acompanhou o nosso namoro, o casamento, em 1972, o nascimento e crescimento de cada um dos filhos. Tinha uma
predilecção por eles. Quando as crianças faziam asneiras, no Restelo, (matar os peixinhos do lago que ela própria tinha feito,
estragar as flores que ela plantara, inundar a cave da casa, etc, etc) a Doroteia sempre dizia: não foram os Correias... Quando
do último telefonema que lhe fiz, uns dias antes da sua morte, ela disse que tinha muitas saudades e que sempre se
lembrava de mim por causa do pano que lhe tinha dado. Julgo que seria um pano com o rosto de Cristo, extraído do Santo
Sudário, que lhe terei trazido de Turim.

A sua vida de total doação a Deus, à Mater no Santuário, à Família, a cada um de nós, mais a sua doença, que se revelou em
tanto sofrimento e mesmo martírio, vivido com a alegria da fé, dá-me uma certeza muito profunda de que a Doroteia foi
recebida no Céu com toda a alegria e gratidão divinas.

Ela conta-se entre aqueles cuja veste foi branqueada no sangue do Cordeiro.

Sinto necessidade, não de rezar por ela mas de rezar a ela.



Teresa Paccetti

Olá,

Para mim, o poema lido no final da celebração do dia 8 de Julho diz muito do que nos vai na alma sobre a Doroteia.

Sempre me (nos) tocou profundamente a sua alegria no acolhimento a cada um de nós ... Recordar a Doroteia ... é recordar
a sua ternura ao cuidar do santuário e de tudo o que o rodeia... o seu sorriso, a sua simplicidade, a sua dedicação a todos os
que ali passavam ou por ali permaneciam... a forma como ajudava os mais jovens... são gestos que estarão sempre na nossa
memoria quando entramos no portão do Santuário . Damos Graças a Deus por a termos conhecido e pelo que a Doroteia nos
deu como exemplo de vida e de serviço aos outros.

Com amizade

Unidos em Maria pela AA

Lina , Rui e Filhos ... e ... (grupo Girassois)

Falando agora da nossa querida Doroteia, a Lena e eu não queremos deixar de prestar uma homenagem muito sentida a esta
Senhora de Schoenstatt.

Quando há cerca de 24 anos chegámos a Schoenstatt (fizemos 23 anos de Aliança no passado dia 8/Jul), não demos pela
Doroteia! Esta era uma das suas características que fomos depois descobrindo ao longo do tempo: ela estava sempre
presente no 'antes' de todas as celebrações, antes de todas as actividades, preparando tudo até ao mais pequeno pormenor
e depois eclipsava-se para só voltar no 'depois', quando era preciso arrumar cada coisa no seu lugar, pronto a voltar a ser
utilizado depois.

A alegria do sorriso que trazia sempre no rosto, a vivacidade do seu olhar que incessantemente perscrutava o que o que
poderia faltar no momento e desaparecia para só voltar com a solução, algumas vezes improvisada no momento, mas que
da vez seguinte que fosse necessária, ela já tinha entretanto melhorado e incluído mesmo nos preparativos de modo a não
voltar a faltar quando necessário.

Infatigável ao serviço da Família de Schoenstatt e da Mater, a Doroteia era a mulher das 1001 profissões: Tudo o que
precisasse ser reparado ela deitava mão, pondo o seu saber e o talento que Deus lhe deu, ao serviço da Família. E descansava
no Santuário em oração, sempre nas cadeiras ao fundo, procurando passar despercebida a quem entrava. Era aí que ela ia
buscar a energia sem fim que possuía.

Outro traço característico da Doroteia era o acolhimento afável, alegre, atento que dispensava a todos. No português que
aprendeu para melhor servir a Família mas que mantinha aquele sotaque característico germânico, tinha sempre uma palavra
doce, apropriada para cada um e para todos, a quem tratava pelo nome próprio, como a mãe trata os filhos.

A Doroteia foi uma mãe para a Família de Lisboa!

Hoje agradecemos à Mater ter-nos dado a Doroteia e sabemos com absoluta certeza que está agora junto a Ela, com Cristo.
"Servus Mariae nunquam peribit"

Pedimos a sua benção e despedimo-nos esperando poder revê-lo em breve.

-- 

Cumprimentos,

Lena e M.Madeira

A Doroteia impressionou-me por muitas razões:

Em tudo o que fazia, mesmo nas coisas simples do dia a dia, ela imprimia sempre algo de sagrado. Isso foi muito importante
para mim, quando tinha que fazer coisas que para mim tinham muitas vezes um sabor a estúpido, como lavar a loiça, ficar
horas a fazer comida, etc. A Doroteia ensinou-me que o mais importante não é o que se faz, nem o muito que se faz, mas o
amor que se põe naquilo que se faz.

Lembro-.me das prendas de Natal que ela preparava para dar aos seus 'pobres', o respeito que tinha por eles, tudo era
preparado para ser dado como se tivesse sido comprado numa loja (aquelas bonecas todas lavadas, com os vestidinhos que
ela própria fazia,.... era um espanto...)

Depois de uma longa ausência, por doença, numa altura em que esteve fora, em tratamento, meses seguidos, a Família de
Schoentatt foi esperá.la ao aeroporto, acolhendo-a com muita amizade. No dia seguinte, tivémos uma missa seguida de
almoço para festejarmos esse grande momento e a alegria que sentíamos pelo seu regresso. A Doroteia surpreendeu-nos



a todos no final da missa, agradecendo a Deus a oportunidade que teve de oferecer todo o seu sofrimento para o Capital de
Graças do Santuário; e no final do almoço, preparou para cada um dos nossos filhos, bolinhos feitos por ela, para cada um,
com o respectivo nome....

Acho que isto já dá para percebermos o dom que foi a sua vida, uma vida de Aliança, toda feita de coisas invisíveis, vindas de
um coração completamente entregue a Deus, à Mater, ao Pai Fundador e a cada um de nós.

José Antunes Leitão

Testemunho sobre a Doroteia

Conhecemos a Doroteia desde a sua chegada a Lisboa. Apesar da dificuldade de comunicação inicial por causa da língua,
fomo-nos apercebendo progressivamente da sua presença constante e do seu extraordinário espírito de serviço. 

Mas foi a construção do Santuário de Lisboa que nos fez conhecer a Doroteia mais profundamente. O seu discreto espirito
de serviço foi-se agigantando aos nossos olhos. 

Muito poderíamos falar sobre a Doroteia. Neste momento que o Senhor a chamou para junto de si o que nos vem
imediatamente à memória é a sua entrega total ao Santuário e à Família de Lisboa. Ela estava omnipresente mesmo que por
vezes de forma invisível em tudo o que dissesse respeito ao Santuário e à Família. Doroteia e Santuário de Lisboa ficam-nos
na memória como uma unidade indissolúvel. Depois do seu regresso à Alemanha, era com grande entusiasmo e curiosidade
que acompanhava os desenvolvimentos da sua Família de Lisboa. O que mais nos marcou como família, é que este amor ao
Santuário e à Família de Lisboa feito num tão elevado  grau era personificado numa pessoa que nunca deixou de valorizar as
suas raízes pátrias. A isso chamamos, verdadeiramente, espírito de missão! 

Estamos confiantes que a Doroteia do Céu, nos continua a acompanhar, e junto da nossa Mãe a interceder para que o nosso
Santuário seja cada vez mais fecundo!

Maria do Rosário e Manuel Barata


