
Dora del Hoyo
Oração para a devoção privada

Ó Deus, que chamastes a vossa serva Dora 
para exercer as tarefas que a Bem-aventurada 
Virgem Maria realizou no lar de Nazaré, 
ajudai-me a encontrar-vos nas situações de 
cada dia e a difundir à minha volta o calor de 
família que ela fazia presente com seu trabalho 
alegre e abnegado, seguindo os ensinamentos 
de São Josemaria. Dignai-vos glorificar a vossa 
serva Dora e concedei-me por sua intercessão 
o favor que vos peço... (peça-se). Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.

A Serva de Deus



Diante de Deus, nenhuma ocupação é em si mesma 
grande ou pequena. Tudo adquire o valor do Amor com que se 
realiza.                    São Josemaria (Sulco, n. 487)

Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que 
em nada se pretende prevenir o juízo da Autoridade eclesiástica, e que esta 
oração não tem finalidade alguma de culto público.

Com aprovação eclesiástica

Dora del Hoyo Alonso nasceu em Boca de Huérgano 
(León, Espanha) em 11 de janeiro de 1914. Seus pais, cristãos 
exemplares, educaram-na desde criança para ser uma boa filha 
de Deus.

Pediu a admissão no Opus Dei em Bilbao, no dia 14 de março 
de 1946. Desde o primeiro momento soube corresponder com 
fidelidade ao chamado divino, buscando a santidade através da 
sua profissão: os trabalhos do lar. Destacavam-se nela a piedade 
eucarística – a Santa Missa era o centro e a raiz da sua vida 
interior –, o amor terno à Santíssima Virgem e a São José e a 
devoção ao seu Anjo da Guarda. Em 27 de dezembro de 1946, 
a convite de São Josemaria, mudou-se para Roma, onde residiu 
até o final da sua vida. 

Soube descobrir o significado santificador e apostólico 
escondido em cada ação aparentemente corriqueira, 
harmonizando o espírito de serviço com a competência 
profissional. Ao longo dos anos em que morou em Roma, 
colaborou na formação de mulheres do mundo todo e 
contribuiu para os apostolados promovidos pelo Opus Dei em 
todos os ambientes da sociedade.

Faleceu no dia 10 de janeiro de 2004. Os seus restos mortais 
repousam na Cripta da igreja prelatícia de Santa Maria da Paz, 
Viale Bruno Buozzi, 75, Roma.

A causa de canonização iniciou-se em Roma no dia 18 de 
junho de 2012.

Mais informações sobre Dora del Hoyo em:
www.opusdei.org.br        www.doradelhoyo.com 

A todos os que obtiverem graças por sua intercessão, pede-se 
o favor de comunicá-las ao Escritório para as Causas dos Santos 
da Prelazia do Opus Dei no Brasil, Rua João Cachoeira, 1496,         
CEP 04535-007, São Paulo, SP.              E-mail: ecs.br@opusdei.org                                                    


