
Religiosos rogacionistas reúnem-se na  
6º Assembleia da Província São Lucas 

Em Maiporã, São Paulo, 68 religiosos rogacionistas 
encontraram-se em assembleia para refletir sobre os desafios 
da cultura vocacional, avaliar a caminhada, partilhar 
experiências e alinhar ações em conjunto. O encontro teve 
início com Lectio Divina cuja temática abordava o Rogate e a 
Misericórdia de Deus. Após momento de meditação e lanche, 
foi dada a abertura aos trabalhos, sob a presidência do 
Superior Geral dos Rogacionistas, Pe. Bruno Rampazzo. Na 
ocasião, ele destacou o sentimento de afeto, gratidão e estima 
na participação nesta assembleia. Um dos desafios 
provenientes da nossa identidade de batizados é a 
evangelização. “Para nós a evangelização se concretiza com o 
Rogate. O desafio de evangelização é também a escuta do 
grito dos pobres. Somos chamados a anunciar para eles Jesus 
de Nazaré”, destacou. Na abertura dos trabalhos também foi 
apresentado o regulamento da Assembleia, explicitada as 
competências dos membros da presidência.

Pe. Angelo Ademir Mezzari, ex-superior 
geral dos rogacionistas, apresentou o 
cenário, em forma de análise de 
conjuntura, da Congregação 
Rogacionista. Entre os avanços e 
desafios, destacou: a) o crescimento da 
Congregação; b) a consciência crescente 
de sua missionariedade e da 
interculturalidade; c)  presença de 
religiosos em áreas de extrema pobreza; 
d) o desafio da realidade contextual da 
Europa que vem perdendo as raízes 
cristãs; e) a Congregação tem se tornado 
um patrimônio global; g) há um grande 
desafio diante da crise econômica. Frente 
a essa realidade, é importante, na opinião 
do religioso, mais partilha e 
solidariedade, exprimindo assim com 
autenticamente a pobreza evangélica e a 
confiança na providência divina.
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Painel 
de opinião 

 
“ A assembleia começou 

num clima de muita 
fraternidade e alegria. 

Desejo que ela continua 
sendo assim”  

Pe. Geraldo Tadeu  
mestre de noviços 

“Um momento excelente, os 
religiosos vieram 

animados, com expectativa 
para viver o clima da 
missão e da alegria de 
sermos rogacionistas” 

Pe. João Inácio 
missionário no Maranhão 

No início da noite de 19 de setembro foi celebrada a 
Eucaristia na capela da casa de encontros Flos Carmeli, 
presidida pelo superior Geral Bruno Rampazzo, colando 
no altar do Senhor os trabalhos da Assembleia. Na 
ocasião, os religiosos da província São Lucas 
agradeceram pelo serviço do padre Ângelo no governo 
geral que se encerrou em julho de 2016. Em sua reflexão, 
na homilia, o ex-superior da Congregação,  à luz do 
Evangelho, convidou a todos para olhar as multidões 
abatidas, e também escutá-las. “É importante nos 
esforçarmos para que a luz de Cristo brilhe em nossa 
vida”, pediu Pe. Ângelo na primeira missa da Assembleia. 
No momento da apresentação das oferendas preparada 
pelos religiosos de votos temporários, foi proposta uma 
dinâmica segundo a qual cada comunidade deveria 
apresentar sua expectativa para a Assembleia. Um 
momento de relação entre a Palavra de Deus ouvida na 
liturgia e a missão dos religiosos vivenciada no contexto 
de cada comunidade. O primeiro dia encerrou-se com 
comento de convivência e fraternidade após o jantar.

Primeiro dia de Assembleia é 
marcado por celebração 

eucarística presidida pelo 
superior geral dos Rogacionistas


