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 Último dia da 5ª Assembleia 
é marcado por gratidão e ação de graça

pelo êxito deste evento provincial

Celebração de ação de graças e reunião 
dos Conselhos de Casa

Imagens: Arquivo Centro Rogate

MAIS DE 60 RELIGIOSOS participaram da 5ª Assembleia 
da Província São Lucas. Vindos das mais diversas 
realidades do Brasil, Argentina e Paraguai, irmãos e 
padres rogacionistas priorizaram, entre outras coisas, a 
animação vocacional, as ações missionárias, a organiza-
ção e cuidado com a economia de cada casa religiosa. Na 
Assembleia também foi  marcante a experiência espiritual, 
expressa nos momentos de oração, adoração vocacional, 
celebrações eucarísticas, além do encontro entre os 
coirmãos. Jovens junioristas fortaleceram sua vocação e 
participaram significativamente deste evento provincial. 
Irmãos, padres das mais variadas idades puderam se forta-
lecer na fé e no compromisso com o Rogate. A Assembleia 
serviu de estímulo aos projetos e de construção da nossa 
identidade enquanto operários na messe do Senhor.

O ÚLTIMO DIA de Assembleia iniciou-se com
 celebração eucarística presidida pelo Superior Geral 
dos rogacionistas pe. Ângelo Mezzari. Redeu-se ação 
de graças pelos trabalhos realizados nos últimos 
três dias, momento de fortalecimento do vínculo de 
pertença à Congregação e de acolhida das propostas 
vindas dos grupos de trabalho. Após o café da manhã, 
conforme a pauta, ocorreram as reuniões de Conselhos 
de Casa, com os religiosos de cada comunidade que 
compõe a Província. Na ocasião se respondeu um 
questionário a respeito do Ano Vocacional Rogacio-

nista e da Jornada Mundial da Juventude (eventos 
previstos para 2013).
Encerrandas as atividades nos grupos, os religiosos 
tiveram acesso à síntese das propostas sistematiza-
das e apresentadas pelo pe. Juarez Destro. Em clima 
de fé, e na comunhão com a Igreja que celebra o 
Ano da Fé, os rogacionistas renovaram suas pro-
messas batismais. Esta cerimônia marcou o fim da 
Assembleia. À tarde houve confraternização na casa 
das Beneditinas da Divina Providência, também em 
Vinhedo (SP).

Ó Coração dulcíssimo 
de Jesus, ao dizer: 
Rogai ao Senhor 

da messe que envie 
operários para 

a sua messe, nos 
destes a confiança 

de nos atender quando 
vos pedimos essa 

grande graça. 
Para obedecer a 

este vosso mandamento, 
suplicamos: 

“Enviai, Senhor,
 operários e operárias 

à vossa messe”.

Santo Aníbal 
Maria Di Francia 


