
 

Assembleia celebra eucaristia na 
Gruta da Casa Flos Carmeli   
A ESPIRITUALIDADE do terceiro dia da Assembleia foi 
vivenciada com a Eucaristia, pela manhã, iniciada na Gruta 
do Centro de Espiritualidade Flos Carmeli. No dia da 
árvore, com motivação inicial voltada para a preservação do 
meio ambiente, nossa casa comum, preparada pelos Noviços Rogacionistas, a missa teve 
continuidade, em direção à capela, num momento penitencial. A eucaristia foi presidida pelo 
missionário Pe. José Alceu que atualmente está exercendo seu ministério em Dundo, África. Na 
homilia o religioso recordou a metáfora utilizada pelo papa Francisco em sua missa na Capela 
Sistina quando sugeriu que o “o cristão deve estar sempre a caminho, edificar o Reino e 
confessar suas fraquezas, confiando no Senhor que é bondoso e compassivo”, relembrou Pe. 
Alceu. Terminada a missa, após o café, foi dado início aos trabalhos do dia.

Equipes avaliam e analisam  
projetos dos setores do 

Governo Provincial 
A MANHÃ do dia 21 de setembro foi marcada por 
trabalhos em grupos para analisar detalhadamente 
os setores da Congregação. No ato da inscrição os 
religiosos haviam escolhidos áreas de interesse 

para discussão. Foram dadas as seguintes opções 
para análise de prioridades e avaliação dos trabalhos já desenvolvidos pelos setores: a) 
animação vocacional; b) formação inicial; c) formação permanente; d) comunicação; e) 
paróquias; f) Serviço de Animação Vocacional; g) economia; h) missões; i) setor 
socioeducativo. Cada grupo teve a missão de reler o Plano de Ação da Província, avaliar o que 
foi realizado e destacar prioridades para o biênio que resta ao atual governo provincial. Cada 
grupo teve em média oito participantes. Após as discussões foram realizadas plenárias 
apresentando, além das prioridades, sugestões de tema para o próximo Congresso do Laicato 
Rogacionista e para o Capítulo Provincial, previsto para setembro de 2018.

Mairiporã, 21 de setembro de 2016  
Informativo, 3º dia



Painel 
de opinião 

 
“ Pareceu muito 

interessante a análise da 
Congregação. Deu para ver 

a dimensão cultural e 
eclesial. Despertei em mim 

a importância do 
sentimento de compaixão e 
a necessidade de depositar 

confiança onde 
trabalhamos. A compaixão 
nos leva ao compromisso.”. 

Pe.  Dario Martinéz  
animador vocacional  

no Paraguai 

PARA QUE a Assembleia acontecesse, muitas equipes 
trabalharam. Foram muitas pessoas envolvidas entre as 
equipes de secretaria, liturgia, comunicação, logística e 
coordenação. Por incrível que pareça, um evento que reúne 
mais de 68 pessoas, traz um assessor de outra unidade da 
federação e desloca religiosos de mais de quatro países e 13 
diferentes casa, requer uma logística e uma organização 
planejada. Assim está sendo a 6 Assembleia Rogacionista: 
com participação de sete nacionalidade, Brasil, Paraguay, 
Argentina, Venezuela, Dundo e Itália, presença de religiosos 
que atuam nas áreas de evangelização, educação, 
comunicação, assistência social e missões. Um rosto 
diversificado de uma província que há mais de meio século 
se faz presente em terras latino-americanas. 

Uma Assembleia feita  
por muitas mãos


