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Religiosos 
analisam e 
debatem os 

cinco setores da 
Província 
São Lucas

nos grupos: estudo 
e análise dos objetivos e 

projetos dos setores

A ORAÇÃO do 2º dia de Assembleia foi feita em 
espanhol, presidida pelo pe. José Jonas da Silva, 
superior da comunidade rogacionista de Tucuman/
Argentina.  Após o café, teve início a abertura dos 
trabalhos com oração vocacional e apresentação dos 
setores da Província São Lucas. 
O primeiro a apresentar foi pe. Antônio Raimundo 
(setor Vida Religiosa e Formação), seguido dos 
padres Geraldo Tadeu (setor Rogate, Laicato e 
Paróquias), Valmir de Costa (setor Caridade e 
Missões), Marcos de Ávila (setor economia e admi-

“O trabalho em grupo para 
discutir sobre a 

formação religiosa foi bom                   
porque avaliamos a pastoral             

vocacional e fizemos algumas 
propostas para melhorá-la”

Ir. José Rodrigues, 
animador vocacional 
(Campina Grande/PB)

“Hoje estudando o Plano de 
Ação nos deparamos com a 
realidade em cada presença. 
Percebemos que precisamos 
nos dedicar mais à animação 

e formação dos nossos 
sucessores” 

Pe. João Inácio, 
superior

(Passos/MG)

“Mi gusta la fraternidad que 
vivimos entre los 

rogacionistas y ha apertura 
en expresar la realidade de 

cada comunidad” 

Pe. Rufino Gimenez, 
superior

 (Córdoba/Argentina)

Recados

No 3º dia de Assembleia 
continuarão os debates 
e reuniões conforme 

convocações
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nistração) e Juarez Albino (Governo Provincial).
Na parte da tarde, após a Hora Média, os  
religiosos se reuniram em grupos, inscritos 
previamente nos setores da Província, para 
analisar os objetivos e projetos do Plano de Ação 
(2010-2014). Em seguida houve uma plenária com 
debates sobre temas relevantes da vida da 
Província. 
Após as Vésperas, os religiosos deram 
continuidade à plenária iniciada à tarde com as 
discussões propostas e prioridades. 

Refletindo 
os objetivos da 
Assembleia

A ASSEMBLEIA TEM POR OBJETIVO promover um 
encontro de todos os religiosos da Província São 
Lucas como momento de reflexão, partilha, oração e 
fraternidade, animando cada religioso no serviço do 
Rogate. É um tempo oportuno, espaço interativo para 
fortalecimento pessoal e comunitário na busca da 
fidelidade criativa ao espírito e missão carismática. 
Durante esses dias, os religiosos estão aprofundando 
os projetos de cada setor da Província. Debatem-se 
questões relativas à Vida Religiosa e formação; Roga-
te, laicato e paróquias; serviço de caridade e missões; 
economia e gestão; ações do governo provincial. 


