
 

 

Roma, 13 janeiro 2012 

 

Caríssimos, 

com grande entusiasmo vos comunicamos o lançamento de um concurso mundial para criar 

a THEME SONG (cantos com tema específico ou hino) do planeta rogacionista. 

Podem participar todos, ninguém excluído: é suficiente, num modo qualquer, fazer parte da grande 

família rogacionista e conhecer, portanto, o carisma do Rogate (religiosos, religiosas, leigos 

associados ou não, simpatizantes, alunos, ex-alunos, amigos, assistidos, paroquianos, fieis de 

santuários, empregados, grupos, jovens, meninos, meninas, seminaristas, …). A theme song, de 

fato, deverá expressar “a identidade rogacionista” e fazer vibrar as cordas do “sentido de 

pertença”. Ao cantar esta cantiga, em qualquer parte do mundo, deve vibrar o espírito de pertença à 

família rogacionista. 

O gênero musical é livre, como também a escolha dos instrumentos e do idioma: um júri, composto 

por um representante de cada Circunscrição, escolherá as músicas mais representativos. Todos 

aqueles que queiram participar devem simplesmente enviar, à Cúria Geral, a própria theme song 

(texto e música) entre e não além do dia 15 de maio de 2012. No primeiro de julho de 2012, data do 

125° aniversário da primeira vinda de Jesus Sacramentado na nossa Obra, será anunciado o 

vencedor do concurso, ao qual será oferecido come prêmio uma viagem para duas pessoas numa de 

nossa Circunscrições. Além do mais com a música vencedora será gravado um vídeo no qual serão 

envolvidas todas as Circunscrições e as músicas mais bonitas, não vencedoras, serão gravadas num 

CD . 

Temos esperança de conseguir uma participação entusiasmada e acima de tudo a mais ampla 

possível, que envolva um grande número de pessoas; poderá ser, de fato, uma boa oportunidade 

para refletir sobre a nossa identidade e fazer crescer o sentido de pertença à família rogacionista, 

pondo a frutificar a criatividade e os dotes artísticos de tantas pessoas que partilham a nossa 

espiritualidade. 

Bom trabalho e muita sorte.  

P. Francesco Bruno 

(Secretariado Geral do Rogate) 
 


