
    CONGREGAÇÃO ROGACIONISTA 
 

       Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam (Mt 9,35-38; Lc 10,2) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prot.: 54.20 – Sup. Prov. 

Natal do Senhor 
Ano 2020 

 

 “O povo, que andava na escuridão viu uma grande luz...” (Is 9, 1). 
 

Aos Coirmãos Rogacionistas   
 Família do Rogate. 
 

 
Neste Santo Natal do atípico ano de 2020, ano de uma grande crise sanitária, da pandemia que 

mudou os cursos de nossas vidas, somos convidados pelo Papa Francisco a encontrar o sentido maior para 
tudo isso: Jesus Cristo, “Luz das nações”, conforme cantamos no hino para o tempo do Advento: “Ó Raiz da 
humanidade; Vem curar o nosso mundo”. 

 

Na mensagem natalina que recebemos do Superior Geral, Padre Bruno Rampazzo, ele fala da atual 
crise planetária que atinge os mais pobres; nos questiona como estamos enfrentando esta crise e menciona 
que a Covid 19 chegou até os religiosos rogacionistas. Ao citar o Papa Francisco, indica a importância da 
oração como reconhecimento da nossa identidade carismática e o significado de rezar, segundo Francisco. 

 

No terceiro ponto da mensagem natalina o Superior Geral nos fala que a pandemia freou os nossos 
ritmos e nos obrigou a repensar e reprogramar as nossas atividades e os nossos planos pré-estabelecidos. 
Isto nos indica a importância da fraternidade universal, para a redescoberta de que somos “todos irmãos”, 
Fratelli Tutti.  

 

Por fim, o Superior Geral, manifesta a sua proximidade fraterna com cada um de nós, em particular, 
e demonstra sua profunda sensibilidade humana. Com ânimo e esperança, ele aponta um caminho de 
louvor e ação de graças ao citar a Súplica ao Santíssimo Nome de Jesus, do próximo 31 de janeiro de 2021. 
Na Província São Lucas, iremos celebrar no dia 01/02/2021, segunda-feira. 

 

É Natal! Como Província Rogacionista São Lucas, o nosso desejo maior é celebrar a Noite Santa e 
depositar na manjedoura do Senhor Menino os desafios que enfrentamos em 2020, mas ao mesmo tempo 
com esperança e serenidade seguirmos para o Ano Novo de 2021 contando com o sentido maior que é o 
Cristo do Rogate, Luz de todas as vocações. Deixemo-la entrar em nossos corações para que possamos 
estender nossas mãos a todos, como irmãos e irmãs, particularmente os mais pobres e pequenos a 
exemplo de Santo Aníbal Maria Di Francia.   

 

Maria Santíssima, Senhora do Rogate, com São José, intercedam por nós! 
 

Um Abençoado Natal e Feliz Ano Novo de 2021. 
 

 
 
 

                                                                             _________________________ 
                                                                             Pe. Geraldo Tadeu Furtado, rcj 
                                                                                      Superior Provincial 


