
 

                            São Paulo/SP, 10 de fevereiro de 2019. 

 

À 

Família do Rogate - Rogacionistas, Filhas do Divino Zelo, Missionárias Rogacionistas, Famílias Rog, União de 

Oração pelas Vocações e Ex-alunos Rogacionistas  

Saudações no Cristo do Rogate! 

Prezados irmãos e irmãs,  

convidamos para a 6ª Romaria da Família do Rogate ao Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia, em 

Passos (MG), dia 18 de maio de 2018, celebrando os 150 anos da inspiração do Rogate e 15 anos da 

canonização do apóstolo da oração pelas vocações.  

Nesta 6ª edição vamos vivenciar e celebrar a temática “Rogate, Dom e Gratidão”, com o lema “Ao 

ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão...” (Mt 9,36). 

A Romaria ao Santuário Santo Aníbal Maria será um ato de fé e uma forte experiência de comunhão 

espiritual no carisma do Rogate. Essa peregrinação que acontece a cada 5 anos busca possibilitar um 

belíssimo encontro de todos aqueles que comungam do carisma do Rogate. 

Segue anexa a arte da camiseta que deverá ser produzida nas realidades locais a partir da cor 

específica de cada realidade (regiões do Brasil e área hispânica), para podermos identificar cada caravana 

durante o evento. Segue também a logomarca oficial para a produção de materiais e banners de divulgação 

da Romaria nas redes sociais, paróquias e comunidades. Nossa sugestão para as caravanas é que a inscrição 

seja realizada pelo coordenador/a do grupo. Comecemos já a mobilização local, organizando as nossas 

caravanas. 

Nós, da Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR), estamos empenhados na organização deste evento 

para proporcionar a todos uma tranquila e orante experiência. Desejamos que a 6ª Romaria da Família do 

Rogate seja um momento profícuo de partilha, fraternidade e oração.  

Sob a proteção de Nossa Senhora do Rogate, de São Lucas e de Santo Aníbal Maria Di Francia, 

apóstolo do Rogate, enviamos cordiais saudações.                                                                                              

Equipe de Assessoria ao Rogate – EAR                                                                                                                              

6ª Romaria da Família do Rogate - 18 de maio de 2019  

Passos (MG) - Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia 

Início: Às 7h30, com Adoração ao Santíssimo 

Inscrições: de 10 de fevereiro a 31 de abril de 2019, no site www.romaria.rogate.org.br 

Valor: R$ 50,00 (Cinquenta reais) – Os dados da conta para o depósito estão no formulário de inscrição. 

Incluído na inscrição: Identificação e kit do Romeiro (alimentação durante o evento e materiais diversos) 

Atenção: Aos que efetuaram o pagamento da inscrição do 2º Congresso do Laicato da Família do Rogate 
estão isentos da taxa de inscrição da Romaria. Pedimos a todos que façam a inscrição para podermos 
identificá-los. 

http://www.romaria.rogate.org.br/

