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Manizales, Colômbia, 25 de março de 2019 
Anunciação do Senhor										

 
    
   Serena e Santa Páscoa! 
 

Aos Rogacionistas 
À Família do Rogate 

 
Caríssimos, 
 
 “Não tenhais medo… ressuscitou!” Estamos no caminho da Quaresma e vemos 
aproximar-se a Páscoa do Senhor. Celebramos recentemente a Solenidade de São José e, 
hoje, a Anunciação do Senhor. São José e a Santíssima Virgem iluminam estes nossos 
últimos dias do Tempo Quaresmal em direção ao túmulo de Jesus Ressuscitado, com 
breves chamas de luzes. 
 “Não tenhais medo!” é o convite do jovem na entrada do sepulcro, exortação que 
desejamos escutar também nós. Talvez não seja tanto o medo que sentimos no nosso 
caminho, mas sim o temor e a incerteza pelas várias dificuldades que defrontamos todos 
os dias. 
 A constatação que o Senhor ressuscitou nos dá confiança, pois ele venceu o 
pecado e a morte, restaurou a graça de viver, a amizade, a proximidade. Jesus nos chama 
a estar com ele e nos envia a todo o mundo, mas não sozinhos: “Ide, pois, e ensinai a 
todas as nações; batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a 
observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do 
mundo” (Mt 28,19-20). 
 Ele nos assegurou a sua proximidade e nós a reconhecemos, particularmente, em 
seu Espírito, em sua Palavra e na presença sacramental da Eucaristia. Nesta, ele se une a 
nós e se digna a vir habitar entre nós. 
 No caminho quaresmal que estamos vivendo faz sentido nos perguntar, apesar dos 
empenhos cotidianos, se procuramos “estar com ele”. Recordamos o exemplo de Santo 
Aníbal Maria Di Francia e o seu ensinamento: “O Centro amoroso, fecundo e contínuo 

“Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, 
mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas 
para ungir Jesus. E no primeiro dia da 
semana, foram muito cedo ao sepulcro, mal o 
sol havia despontado. E diziam entre si: 
Quem nos há de remover a pedra da entrada 
do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram 
removida a pedra, que era muito grande. 
Entrando no sepulcro, viram, sentado do lado 
direito, um jovem, vestido de roupas brancas, 
e assustaram-se. Ele lhes falou: Não tenhais 
medo. Buscais Jesus de Nazaré, que foi 
crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. 
Eis o lugar onde o depositaram. (Mc 16,1-6).  
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desta Pia Obra dos interesses do Coração de Jesus deve ser Jesus Sacramentado”.1 É 
oportuno estarmos recordando os 150 anos da Inspiração do Rogate, ocorrida enquanto 
Santo Aníbal estava na presença de Jesus Eucarístico. Nos dias 15 e 16 de maio, em 
Roma, celebraremos esta recordação enquanto Família do Rogate, alguns com a presença 
física, outros, unidos espiritualmente. 

 
Esta minha saudação e felicitações partem de Manizales, onde visitei a 

Comunidade formativa, que representa esperança à nossa presença na Colômbia. Concluí, 
também, a Visita de norma à Delegação Nossa Senhora de Guadalupe e estou prestes a 
começá-la na Província São Lucas. Na primeira, realizamos também a consulta em vista 
da renovação de seu Governo; na segunda, tivemos recentemente o Capítulo Provincial e 
a renovação do Governo. 

Como Congregação estamos caminhando em direção à metade do mandato e, de 
acordo com a Normativa, em tal ocasião devemos iniciar o processo de preparação ao 
próximo Capítulo Geral, que nos envolverá a todos. 
 Outra informação importante à nossa Congregação será a Conferência dos 
Superiores de Circunscrição, marcada para Messina, de 14 a 19 de outubro de 2019, com 
a participação de todos os membros dos Governos das Circunscrições, pelo fato de termos 
novos Governos em três Províncias e, como já acenado, a próxima renovação do Governo 
da Delegação. Na Conferência, dentre os assuntos a serem tratados, será definido o tema 
do próximo Capítulo Geral. 
 Exorto a todos para acompanhar, com as orações, este caminho de nossa Família 
Religiosa. 
 Santo Aníbal, recordando o início da Pia Obra, falava de uma “escabrosíssima 
peregrinação”. Hoje não sei de devo usar a mesma expressão. Não faltam os problemas e 
as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos as tantas graças do Senhor. É 
importante que de nossa parte avancemos como “em peregrinação”, seguindo fielmente 
as pegadas de Santo Aníbal, para levar à Igreja o dom do Rogate. 
 
 Caríssimos(as), daqui a algumas semanas nos cumprimentaremos e nos 
saudaremos com uma “Feliz Páscoa”, desejando esperança, paz, serenidade na comunhão 
fraterna. A minha saudação vai a todos vocês, caros coirmãos, especialmente aos doentes 
e aqueles que, por motivos diversos, encontram-se em dificuldades. 
 Uma saudação especial, também, às coirmãs Filhas do Divino Zelo, às 
Missionárias Rogacionistas, aos membros das Associações Rogacionistas e a todos os 
Cristãos Leigos e Leigas que vivem conosco o carisma do Rogate. Que Jesus 
Ressuscitado doe a todos nós a sua paz. 
 
 Confio este desejo à Santíssima Virgem, pela intercessão de Santo Aníbal e dos 
nossos Santos Protetores, enquanto saúdo a todos com afeto no Senhor. 
 
 
 

………………………………. 
(Pe. Bruno Rampazzo, rcj) 
Superior Geral 

																																																													
1	Escritos,	vol.	VI,	p.	396.	


