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     Conselho Geral 

                          Missionárias Dominicanas do Rosário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, novembro 2020 

 

Queridas irmãs:  

Esperamos que em todas as comunidades estejam a preparar com gozo e 

alegria o dia do nosso Padre Fundador que, no contexto do Centenário da sua 

morte, tem um significado especial para todos nós. 

A 19 de Novembro de 2021, completam-se 100 anos da Páscoa de Monsenhor 

Ramon Zubieta em Huacho (Peru), como consequência de uma pneumonia. 

A sua vida foi uma entrega sem cálculos, sem limites, sem reservas. Ele deu 

tudo pela Missão, toda a sua pessoa, a sua saúde, toda a sua existência: 

Fr. Ramón Zubieta escreveu ao P. Sarasola alguns dias antes da sua morte: 

 "O médico disse-me.... se agora descanso e me curo, terei vida e 

vontade de trabalhar mais 30 anos; mas se não descansar o necessário e não 

me curar, só poderei trabalhar mais três anos. Como estes três primeiros anos 

são os mais importantes para a Congregação, a fim de pagar as dívidas e 
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construir as casas principais da Congregação, penso que será mais agradável 

para Deus se eu trabalhar até que seja possível fazê-lo, mesmo que depois 

destes três anos me torne inútil para o trabalho e encurte a minha vida. Não 

acha? (Carta de D. R. Zubieta ao P. Sarasola, 10-11-1921) 

Nós, Missionárias Dominicanas do Rosário, 100 anos após a sua partida, 

seguimos o seu rasto, a sua intuição, a sua inspiração e desejamos ser fiéis à 

herança que ele nos deixou. 

Até ao dia 19 de Novembro de 2021 temos um ano inteiro, "O Ano do Padre e 

Fundador", que dedicaremos à sua memória para continuar a aprofundar a 

sua pessoa e pensamento. 

Começaremos por refletir sobre um artigo da nossa Irmã Aurora Lapiedra, 

falecida a 11 de Fevereiro de 2019, sobre "Reciprocidade Fundacional", que 

pensamos pode ajudar-nos na preparação da sua Festa no próximo dia 19 de 

Novembro. 

Para viver este "Ano do Pai e Fundador" em profundidade, planeámos o 

seguinte: 

1- A Equipa de Formação Permanente da Congregação elaborará um 

Plano e um Cronograma com temas de estudo e outras propostas que 

em breve lhes comunicaremos. 

2- A Equipa de Comunicação da Congregação abrirá um separador no 

Portal da Congregação e uma página no Facebook, dedicada ao Pai 

Fundador para além de outras atividades. 

3- A Irmã Jacqueline Sothers escreveu uma oração a nosso Padre 

Fundador que partilhamos convosco e propomos que seja a oração 

especial para este ano. 

 

4- Boletim "Um amor sem medida". Após a experiência positiva do 

Boletim “Unidas na esperança” e dando seguimento a esta dinâmica vos 

convidamos a partilhar,  ao longo deste ano, com toda a Congregação, 

mensagens pessoais ou comunitárias sobre o Nosso Padre Fundador 

através de um novo Boletim. Podeis expressar-vos como desejeis, 

mediante um pensamento, um salmo, uma poesia, uma canção, uma 
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experiência concreta de Missão... conforme queirais e enviar à 

Secretaria Geral. Os materiais que recebamos serão enviados a todas 

as Irmãs, através de este novo Boletim, por meio de e-mail. 

 

Com alegria, queremos também informar-vos que a causa de Beatificação do 

nosso Padre Fundador está a avançar e que a nossa Irmã Cecilia Valbuena 

está em comunicação com o Postulador da Ordem, Fr. Gianni Festa OP que 

acompanha a causa do Nosso Padre. 

Que o nosso Padre Fundador interceda pela Congregação, nos ajude a viver 

uma dedicação sem reservas e um amor sem medida.  

 

Um abraço com muito carinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz dia do Nosso Padre Fundador 

 

“…Sentistes o meu espírito ao vosso 

lado? Sempre vos acompanha, sempre, 

mas há momentos que peço a Nosso 

Senhor que o sintais como se eu 

estivesse presente para animar-vos e 

fortalecer-vos …” 

(Carta para M. Paz Velasco e Irmãs de Tahuamanu, 

Arequipa, junho 1918) 

 


