Com. Reg. n. 19
19 novembre 2020
O JUBILEU DOS PASSIONISTAS:
ROTAS E EVENTOS APRESENTADOS

Querido,
Um momento muito importante se aproxima para a Congregação e para toda a
família leiga passionista: o início do Ano Jubilar pelo 300º aniversário de fundação da
Congregação.
Para viver bem este tempo de graça, vários eventos foram organizados e material
significativo foi produzido pela comissão geral do Jubileu para desenvolver cursos e
reflexões em nível formativo.
A Coordenação de Leigos da Mapraes, considerando este material válido, propôs a todos
os grupos.
Recordamos que o Jubileu Passionista durará de 22 de novembro de 2020 até 1 de janeiro
de 2022.
Por isso, no próximo domingo, 22 de novembro, com grande alegria, toda a Família
Passionista é convidada a participar nesta solene abertura, caracterizada por três
momentos:
1) Às 10h30 abertura da Porta Santa da Basílica dos Santos João e Paulo - Roma - (Casa
Geral) seguida da Missa inaugural presidida pelo Secretário de Estado do Vaticano, Card.
Pietro Parolin.
A cerimônia será transmitida nos canais “Passiochristi” do Facebook e Youtube e no site
da TV2000.

As inscrições também estarão disponíveis posteriormente.
2) Mensagem de vídeo de saudações de pe. O Provincial Luigi Vaninetti a todos os fiéis
leigos passionistas de nossos grupos Mapraes.
A visão da mensagem estará disponível a partir das 17h de domingo, dia 22, neste endereço
da Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Y_M51P5q6BQ&feature=youtu.be
Também lembramos que o vídeo oficial do Passionist Jubilee está disponível no seguinte
endereço do You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=cm5JC-fgSlc
Agradecemos ao Senhor com todos vocês pela oportunidade que nos oferece de viver este
tempo jubilar, permanecendo unidos na confiança de que será repleto de perspectivas e
de graças que Deus Pai continua a conceder em sua infinita bondade e providência pelos
méritos da Paixão, Morte. e a ressurreição de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor.
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