
 
 
 
 
 
 
 

 

São Paulo, 03 de abril de 2021. 
 

“Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo...  
Ele andou por toda a parte, fazendo o bem..” (At 10, 38). 

 
Prot.: 61/21 
Objeto: Mensagem e informes gerais – Prov. São Lucas 

 
 

 Caros coirmãos rogacionistas, 
 

Desejo encontra-los bem de saúde, na alegria pascal do nosso carisma: o Rogate. 
Na noite santa de hoje, Vigília Pascal, o Cristo Ressuscitado abre-nos o caminho do amor 

eterno e da paz que não passa, da esperança que não decepciona. A ressurreição chega a nós, 
realiza-se em nossas vidas. Ela vem a nós e une nossas vidas à sua, conservando-nos no seu 
amor. A páscoa é a vitória da Vida! Eis que tudo se faz novo! A dignidade da cruz nos leva à 
Vida. A morte é vencida e o susto de Maria Madalena não se detém nela, mas a impele, 
transcende além de si mesma (Jo 20, 1-9). Maria Madalena seria então o ícone deste ímpeto 
missionário pascal que nos convida a tornarmo-nos promotores da novidade da vida para 
contrapor às graves realidades humanas dos tempos atuais. Tempos dolorosos de pandemia, 
apologias à morte, aumento da linha da pobreza e da miséria em todo o mundo. Assim como 
Maria Madalena, o nosso querido Fundador, Santo Aníbal Maria, também não se deteve nele 
mesmo, na “alegria” do seu próprio eu, mas viveu na essência a experiência de autotranscedência 
para além de si mesmo, correndo para Avinhão, como promotor da novidade da vida entre os 
pequenos e pobres. Isto quer dizer: Páscoa. 

A páscoa que celebramos não é simples recordação de um fato já distante no tempo, mas 
trata-se de uma celebração viva que hoje pode nos envolver e nos transformar, nos transcender 
além de nós mesmos, com esperança, fervor espiritual e alegria verdadeira a exemplo de Maria 
Madalena que não se deixa paralisar pelo susto e o medo da novidade. É a ressurreição que nos 
impele a ressuscitar todos os dias para uma vida melhor, vida que se torna serviço comunitário 
e anúncio destemido do Evangelho da vida, do Rogate. A páscoa é uma felicidade interior 
inexplicável, é paz e serenidade. 

Às vésperas do Tempo Pascal vivamos na intensidade e na alegria os nossos 
compromissos diários que se traduzem em ressurreição e vida. 

Juntos, como irmãos, vislumbremos novos tempos através do nosso serviço realizado nas 
várias atividades rogacionistas: Fratelli Tutti.     
 

– Informes gerais para o mês de abril: 
 
1 – Diretrizes da Província (revisão): enviaremos até o dia 07 de abril o cronograma e arquivo da 

segunda versão das Diretrizes da Província para todos os religiosos, com alguns ajustes técnicos, sugestões e 

correções. Objetivo: aprofundar o estudo individual e comunitário até a Assembleia virtual dos Religiosos, 

em setembro. Aprovação oficial da nova versão será no Capítulo Provincial, em 2022. 
 

2 - Aniversários natalícios: 08 de abril (Pe. Merardo); 09 de abril (Pe. Juarez); 11 de abril (Pe. 

Vilcinei); 15 de abril (Pe. Pedro). 
 

3 - Aniversários de ordenação presbiteral: 26 de abril (Pe. Osni, Pe. Vicente e Pe. Gilson) 30 de 

abril (Pe. Guido, Pe. Luiz Caetano e Pe. Sérgio). 
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4 – UOV - União de Oração pelas Vocações: reunião virtual para coordenadores no dia 07 de abril. 

Informações: Pe. Carlos André (conselheiro do setor) e Ir. Marcelo Oliveira (responsável da UOV, na 

Província São Lucas). 
 

5 – Educadores Rogacionistas: formação virtual no dia 10 de abril. Informações: Pe. Marcos Cardoso 

(conselheiro do setor). 
 

6 – IPV (Instituto de Pastoral Vocacional): Simpósio virtual do IPV no dia 10 de abril. Tema: 

Humanização em tempos de ódio – “Não paguem o mal com o mal” (1Pd 3,9). Assessoria: Frei Luís Carlos 

Susin. Informações: Ir. Silas de Oliveira (membro do setor de comunicação do IPV). 
 

7 – Notícias de Angola: Pe. Jean Landry Missinga tomará posse canônica como pároco da nova Paróquia 

São Paulo, no Cafunfo, no dia 11 de abril. Esta paróquia foi desmembrada da paróquia São Francisco Xavier 

que a partir de agora estará sob os cuidados do pároco diocesano, Pe. Joaquim Samiambo. 
 

8 – XIII Capítulo Geral: Respostas ao questionário do texto “Lineamenta” para o XIII Capítulo Geral 

deverão ser enviadas até o dia 15 de abril, para o e-mail do secretário provincial.     
 

9 –Rede TV Século XXI: programa “Rezando pelas Vocações” no dia 18 de abril. Informações: Pe. 

Reinaldo Leitão (conselheiro do Rogate) e Pe. Guido Mottinelli (membro do conselho de comunicação da 

TV Século XXI. 
 

10 – SAV-Rog – Serviço de Animação Vocacional Rogacionista: Reunião virtual no dia 19 de 

abril - Informações: Pe. Valmir (conselheiro do setor). 

 
11 – Nossa Senhora do Rogate - Hora Vocacional: “Rezando o sonho da vocação”, 

#HoraVocacional – on-line, dia 24 de abril. Informações: Pe. Reinaldo Leitão (conselheiro do Rogate). 

 
12 – 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações: Dia 25 de abril, celebração em nossas 

comunidades e em toda a Igreja. 
 
13 – Reunião do Governo Provincial: dias 27 e 28 de abril, previsão que seja virtual, dependendo da 

situação da pandemia. 

 
 - Observação: Os membros do Governo Provincial darão outras informações, orientações e farão os 

encaminhamentos devidos, conforme a programação da Província.   
 

Coloco-me à disposição de todos, no desejo do maior bem e de copiosas bênçãos, sob a 
intercessão de Nossa Senhora do Rogate e de Santo Aníbal Maria. 

 

Cordialmente, uma Feliz Páscoa a todos. 

 

                                                                                                           _________________________ 
   Pe. Geraldo Tadeu Furtado, rcj 

Superior Provincial 


