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A celebração solene de beatificação terá dois momentos distintos:
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15 de maio de 2021 às 10h30
(hora italiana)
Cerimônia de beatificação
na Basílica de San Giovanni
Laterano
Cerimônia de beatificação
na Basílica de San Giovanni
Laterano.

Transmissão ao vivo

da beatificação do Padre Francisco Jordan

Assim que para todos os membros da Família Salvatoriana chegou o dia tão esperado da beatificação do seu Fundador, Padre Francesco Jordan. Trata-se, pois, do reconhecimento do seu carisma de
ajudar a Igreja a tornar conhecido, amado e anunciado o único Deus, revelado nas palavras e gestos
de Jesus Cristo, o Divino Salvador. Esta é, pois, a verdadeira inspiração para inúmeros salvatorianos e
salvatorianos (religiosos/as e leigos/as), que seguindo o exemplo dos apóstolos, atuam em mais de 50
países nos mais variados campos da educação, da
evangelização, da promoção humana e espiritual,
das missões ad gentes e da pastoral paroquial.

} Roma: canais 73 e 214 HD digital terrestre.
} Plataforma satélite do canal Sky 515,
também no satélite com decodificador HD
(sem qualquer pagamento)
} Canal de TV via satélite 815
} Transmissão ao vivo: https://telepacenews.
it/diretta/
Para obter informações sobre frequências:
https://telepacenews.it/telepace-diffusionevia-satellite/
Todas as Unidades ou regiões interessadas em retransmitir o evento, poderão fazê-lo entrando em
contato com a emissora Católica TELEPACE, autorizada para a transmissão ao vivo deste evento.
Para qualquer outro esclarecimento, por favor
contatar:

Informações sobre a beatificação
Em 1942 foi aberta a causa de beatificação do Padre
Francisco Jordan. Em janeiro de 2011, o Papa Bento
XVI decretou as virtudes heróicas do Fundador. Em
19 de junho, na sessão ordinária dos Cardeais com a
Congregação para as Causas dos Santos, o milagre
atribuído à intercessão do Padre Francisco Jordan
foi reconhecido, aprovado e promulgado pelo Papa
Francisco. Com esta decisão a cerimônia de beatificação do venerável Padre Francisco Jordan foi marcada para o dia de 15 de maio de 2021, em Roma.

Ver detalhes abaixo:
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16 de maio de 2021 às 15:00
(hora italiana)
Missa de ação de graças pelo
novo Beato Francisco Jordan
na Basílica de São Pedro
(Vaticano)

Certamente muitas pessoas gostariam
de participar destas celebrações em
Roma, porém isso tornou-se inviável
devido às restrições da pandemia do
COVID-19. Por tanto, no intuito de facilitar que todos possam acompanhar
o evento de beatificação, através dos
meios de comunicação, as celebrações
serão transmitidas ao vivo.
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