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5ª Assembleia da Província São Lucas  
inicia com missa presidida  pelo Superior Geral 
dos Rogacionistas Pe. Ângelo Ademir Mezzari

religiosos se reúnem em torno da Palavra de Deus e da Eucaristia para iniciar Assembleia

COM EUCARISTIA presidida pelo Superior Geral dos 
Rogacionistas Pe. Ângelo Ademir Mezzari, na terça-
feira, 16 de outubro, às 11h, foi aberta a 5ª Assembleia 
da Província São Lucas. O evento está acontecendo na 
Casa de Encontro Siloé, em Vinhedo (SP) e vai até a 
próxima sexta-feira, 19. O tema escolhido foi “Com a fé 
no Deus da Aliança o Rogacionista celebra sua 
consagração e anuncia o Rogate”, e lema: “Pelas 
minhas obras, eu te mostrarei a minha fé” (Tg 2,18).  
No início da celebração, Pe. Juarez Albino Destro, 
Superior da Província São Lucas, acolheu os religiosos e 
agradeceu a presença de todos. Na homilia, Pe. Mezzari 
recordou a importância da participação de todos os 
religiosos, incluindo noviços, neste 
momento de pensar os caminhos da Província. 

Na parte da tarde aprovou-se a programação e 
seguiu-se a assessoria com Pe. Mezzari. Ele analisou 
a realidade mundial e os desafios congregacionais. 
Na ocasião, destacou a importância de os 
Rogacionistas assumirem sua missão e continuarem 
nessa “casa” que é a família religiosa. “A experiência 
místico-espiritual que se tem nessa casa pode dizer 
algo e contribuir no seio da Igreja”, afirmou o 
Superior dos Rogacionistas. 
A noite deste primeiro dia foi finalizada com as 
Vésperas, presidida pelo Conselheiro para a área da 
Formação e Vida Religiosa Pe. Antonio Raimundo. 
Após a oração houve partilha de comidas típicas 
trazidas pelos religiosos que vivem em comunidade 
nas diversas regiões do Brasil, Paraguai e Argentina.

Memória das Assembleias anteriores, celebração eucarística e assessoria

“Além do momento de 
reencontro e confraterniza-

ção, que por si só vale a pena, 
a temática abordada neste 

primeiro  dia foi bem  
aproveitada”.

Pe. Mário Alves Bandeira, 
pároco rogacionista 

(Brasília/DF)

Religiosos refletem sobre ano da fé

“A Assembleia está sendo 
um momento de comunhão 
fraterna e de fortalecimento 

da nossa vocação e 
missão na Igreja” 

Célio Leite, noviço rogacionista

“Uma bela ocasião para 
encontrar os corimãos e ava-

liar a caminhada. 
A exposição do Superior 

Geral e os momentos vividos 
juntos reforçam nosso ideal 

de vida fraterna” 

Pe. Guido Montinelli, 
vigário paroquial e auxiliar na 

formação (Passos/MG)

Recados

PE. ÂNGELO ADEMIR MEZZARI abordou o tema do ano da fé à luz da Carta Apostólica Porta Fidei, de Bento 
XVI. Falou da importância de redescobrir o caminho da fé. Numa sociedade onde se vive o secularismo e o 
afastamento de Deus, a Porta Fidei retoma a definição de fé presente no Catecismo da Igreja Católica (cf. n. 
150). Ela é adesão pessoal do homem a Deus e assentimento livre. O objetivo de pensar o ano da fé é fazer 
com que haja um crescimento saudável e renovado da fé católica. O desafio, afirma pe. Ângelo Mezzari, é 
“restituir ao rosto da Igreja de Cristo o esplendor dos traços mais simples e mais puros de suas origens”.  
Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. À Vida Religiosa urge testemunhar a fé, aderir de forma 
renovada ao Senhor, dar significado ao que se faz, com testemunho e credibilidade.

O 2º dia da 
Assembleia será 

marcado por 
apresentação e 
avaliação dos 

setores da 
Congregação
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