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 Assembleia faz memória dos 62 anos de 
presença rogacionista no Brasil e do 26º 

aniversário da Província São Lucas

“El 18 de octubre es un día 
histórico para nosotros. La 

misma misión de 
los primeros misioneros y lo 

mismo entusiasmo son 
los nuestros”

Pe. Giovanni Guarino, 
superior 

(Campana/Argentina)

“A Assembleia foi bastante 
rica, seja pela partilha, seja 
por tudo que foi estudado, 

planejado e exposto. 
Animou cada um a ser um 
bom operário na messe do 

Senhor” 

Pe. Valdecir Martins, 
animador vocacional

(Gravataí/RS)

“Estamos vivendo um 
momento de aprendizagem, 

conhecimento e 
aprofundamento da vida da 

Província” 

Henrique de Lima
Noviço

 (Brasília/DF)

Recados

No último dia 
serão feitas reuniões 
dos conselhos locais, 
encaminhamentos e 
confraternização

Imagens: Arquivo Centro Rogate

1950-2012:
semeando o 

Rogate

EM 1950 os primeiros missionários rogacionistas, vindos da Itália,
chegaram, inicialmente em Santos (SP), depois passaram por São Paulo 
(SP) para, enfim, chegarem à cidade de Passos (MG) na madrugada de 
18 de outubro de 1950. Viajaram de navio, trem e ônibus. Pioneiros na 
missão, tiveram a coragem de sair das terras italianas, com autorização 
do então Superior Geral pe. Teodoro Tussino. Vieram sem ter data para 
voltar ao seu país de origem. No natal de 1950 acolheram no 
Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos os primeiros meninos. Tem 
origem aí ação socioeducativa dos rogacionistas na América Latina. 
Hoje, espalhados por vários Estados do Brasil e presentes no Paraguai 
e na Argentina, os rogacionistas continuam a missão de rezar pelas 
vocações, propagar esse espírito de oração e de ser bons operários na 
messe do Senhor. O Rogate se faz realidade nos trabalhos de evangeli-
zação, no serviço socioeducativo, na comunicação social, na formação 
e animação vocacional. Assim, o sonho de Santo Aníbal ganha as cores 
da difusão da fé, do cuidado com os pequeninos, da transmissão dos 
valores cristãos e do compromisso dos operários na messe.

COM A ORAÇÃO matinal, fazendo memória dos 62 anos de 
presença dos Rogacionsitas no Brasil e 26 anos de Província, 
iniciou-se o 3º dia de trabalho. Em seguida, no salão de 
reuniões, pe. Ângelo Mezzari e Pe. Juarez Albino 
compuseram a mesa. Foi lida a carta do então Superior Geral 
da Congregação, pe. Teodoro Tussino, autorizando a 
abertura, em outubro de 1950, da primeira casa 
rogacionista no Brasil em Passos (MG). Conforme a pauta, pe. 
Juarez Albino realizou convocação para reuniões específicas 
entre religiosos envolvidos na animação vocacional, 
economia, paróquias e área hispânica (Argentina e 
Paraguai). Antes do almoço, o Superior da Província presidiu 
celebração eucarística na qual foi feita memória e lida parte 
da história dos 62 anos de presença rogacionista no Brasil. 
Na homilia, pe. Juarez Albino recordou os primeiros 
missionários que vieram ao Brasil (ir. Antonio Adamo, pe. 
Onofre Scifo, pe. José Lagati e pe. Mario Labarbuta). As 
preces da celebração eucarística recordaram o aniversário 
da Província São Lucas que completa neste 18 de outubro 
26 anos de existência. À tarde os grupos convocados pela 
manhã tornaram a se encontrar, debateram desafios e pro-
postas, partilha de experiência e ações concretas para serem 
desenvolvidas nos dois próximos anos. Às 17h realizou-se a 
plenária na qual foram socializadas e discutidas as propostas 
de ação. Na capela, aconteceu a adoração vocacional, 
sucedida pela plenária que se estendeu até à noite deste 
penúltimo dia de Assembleia.


