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“Um coração ardente 
de amor-caridade” 
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ENCARTE DA REVISTA ROGATE - ONLINE

Refrão: Aníbal é teu nome, teu desafio é Avinhão, a missão que nunca 
se esgotará. Lutaste pelo reino como um guerreiro em seu vigor, junto 
aos pobres prediletos do Senhor. Envia Senhor, operários à messe, foi 
tua oração, tua prece. Envia Senhor, operários, sensíveis a dor, repletos 
de amor. (L. e M.: Carlos Alberto Tolovi)



1. DEUS NOS CHAMA

A. (Animador): Irmãos(ãs), somos frutos de 
um transbordamento de amor, de um Deus Trino 
que nos convida à comunhão com Ele para que, 
seja qual for nossa condição ou estado, alcance-
mos a santidade. Hoje Ele aqui nos reúne. 

T. (Todos): Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

A.: Irmãos(ãs), deixemos nossos corações 
abertos ao Senhor Nosso Deus! Façamos uma 
escolha decidida por Ele! 

L1: Certa vez uma grande santa escreveu: “Se 
não dermos ouvidos ao Senhor, quando Ele nos 
chama, pode acontecer que não consigamos 
encontrá-Lo quando O quisermos.” Era Santa 
Teresa de Jesus. 

L2: Alguém séculos depois escreve algo mui-
to parecido: “Não corresponder aos chamados di-
vinos é correr o risco de se perder...” É Aníbal Maria 
Di Francia, sacerdote, em uma de suas cartas. Nas 
leituras de seus escritos, fica claro o seu imenso 
desejo de santidade e ele vê, em inúmeros santos 
e santas, dentre eles Teresa de Jesus, os passos a 
serem dados, e neles se inspira. Aníbal fez o que 
hoje nos relembra o Papa Francisco: 

T.: “Podemos dizer que estamos circunda-
dos, conduzidos e guiados pelos amigos de 
Deus...Não devo carregar sozinho o que, na 
realidade, nunca poderia carregar sozinho. 
Os numerosos santos de Deus protegem-me, 
amparam-me e guiam-me”

L3: Os Santos são para nós o sinal de que 
o nosso bom Deus não está a nos pedir que 
cumpramos ou façamos coisas impossíveis; an-
tes, convida-nos, em nossa realidade, a abraçar 
a santidade, não como um ideal inalcançável, 
mas como um caminho real e possível. Isso nos 
mostram os santos. E Aníbal demonstrou com 
sua vida tal certeza!

L4: Nesse itinerário sabemos que o grande 
protagonista não somos nós, contando com nos-
sas forças, mas Deus mesmo, que nos encanta 
e nos maravilha! Mas, temos uma porta para a 
santidade, e essa consiste num diálogo amoroso 
com o mesmo Deus: a oração! 

L1: Santo Aníbal nos encanta por ser um ena-
morado por Deus, alguém que soube conjugar os 
verbos agir e rezar sem que nenhum suplantasse 
o outro! Uma de suas inspiradoras escreveu: 

T.: “Para aproveitar neste caminho e su-
bir às moradas desejadas, o essencial não 
é pensar muito – é amar muito. Escolhei de 
preferência o que mais vos conduzir ao amor.” 

L2.: Com essa consciência, no chamado 
“Sermão sobre o amor de Deus”, Aníbal escreve: 
“Devemos amar a Deus...os bem-aventurados o 
amam não tanto porque encontram n’Ele o seu 
prazer, mas porque verificam que Ele é digno de 
ser amado...Ora, se Deus é o sumo bem, um bem 
infinito, que encerra em si toda a beleza, toda a 
grandeza, ele não merece o nosso amor?” 

L3.: Aníbal sempre foi um enamorado por 
Deus! Um dia ao procurar entreter-se com seu 
Amado em adoração na Igreja de São João de 
Malta, em Messina, sente que o Amado lhe fala 
na alma! Chamamos de “Intuição” o momento 
em que um versículo lhe salta aos olhos e devora 
como fogo seu coração: 

T.: “Pedi, pois, ao Senhor da messe que 
envie operários para sua messe” (Mt 9,36).

L4: Primeiro o Senhor nos conquista e toma 
nossos corações, estimula-o na esperança para 
atuarmos pela caridade! Assim fez com Santo 
Aníbal, e assim Ele também nos prepara para 
seguir o Cristo pobre, humilde mais de perto! 
Se outrora conduziu Aníbal a Avinhão, também 
hoje nos mostra outros lugares onde possamos 
viver com amor, oferecendo o próprio testemu-
nho nas ocupações de cada dia, onde cada um 
se encontra.

Canto: Pediste ao teu Deus, como pediu o 
teu Senhor, que enviasse operários à colheita.
Amaste a Jesus, amando sempre o teu irmão. 
Foste pai e solidário aos pequenos. 

Refrão: Envia Senhor, operários à messe, 
foi tua oração, tua prece. Envia Senhor, ope-
rários, sensíveis a dor, repletos de amor. (L. e 
M.: Carlos Alberto Tolovi)

2. DEUS NOS FALA

A.: O Papa Francisco nos diz: “O que devemos 
contemplar é o conjunto da sua vida, o seu cami-
nho inteiro de santificação, aquela figura que re-
flete algo de Jesus Cristo e que sobressai quando 
se consegue compor o sentido da totalidade da 
sua pessoa.” Neste sentido, quando pensamos em 
Aníbal, logo nos vem o Rogate, já que a sua vida 
fez dele uma grande expressão! Por isso, ouçamos 



com alegria este belo convite do Senhor: 

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Jesus Cris-
to vai falar/Aleluia, Aleluia, ide pelo mundo o 
evangelho anunciar .

Mas como invocarão/ aquele em quem não 
creram/ E como podem crer, /se ainda não ouvi-
ram./ E como podem ouvir/ se não houver quem 
pregue / E como pregarão se não forem enviados 
(2x). (L. e M.: Pe. José Freitas Campos)

A.: O Senhor esteja convosco.

T.: Ele está no meio de nós.

A.: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo Mateus (Mt 9, 35-38).

T.: Glória a vós Senhor.

L1: Jesus percorria todas as cidades e 
povoados, ensinando em suas sinagogas, pre-
gando o Evangelho do Reino, e curando todo 
o tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus 
as multidões, compadeceu-se delas, porque 
estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que 
não têm pastor. Então disse a seus discípulos: 
“A messe é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. ROGAI, pois, ao dono da messe que 
envie trabalhadores para a sua messe!”

A.: Palavra da Salvação.

T.: Glória a vós Senhor.

(Momento de silêncio)

3. REFLETIR E DISCERNIR

A.: Papa Francisco na sua Exortação “Alegrai-
-vos e exultai”, nos lembra que Deus nos chama 
à santidade, “cada um por seu caminho”. Foi 
assim que chamou aquele filho de nobres 
da aristocracia siciliana, na cidade italiana de 
Messina. Chamou, o terceiro de quatro filhos, 
e dotou Aníbal da graça de uma sensibilidade 
sem igual, de tal modo que ele experienciou 
especial amor e compreensão às necessidades 
das crianças órfãs, pobres e abandonadas desde 
tão tenra idade! 

L1: Uma vida marcada por um apostolado 
da caridade tão intenso e uma paixão pela 
santidade sem igual que o fez ser um sacerdote 
zeloso, mas não do zelo pelo zelo; ele vivia com 
intensidade o zelo que emanava do Coração de 

Jesus, de tal modo que deixou uma herança 
espiritual singular:

T.: Vivamos “Para a maior consolação do 
Coração de Jesus!”

L2: Ele nos ensinou que se quisermos ser 
abrasados de um zelo pela glória divina e 
uma caridade sem igual para com os órfãos, 
os pobres e os marginalizados... Se quisermos 
compreender de fato nosso itinerário vocacio-
nal e realizar a vontade de Deus e a missão que 
Ele nos confia, é preciso um amor ao Coração 
de Jesus e Maria. Santo Aníbal dizia: “Demos 
uma olhada no nosso divino Redentor. Ele é 
todo amor!”

L3: Sim, Jesus é todo amor e foi ao encontro 
de Aníbal por meio de Zancone, por meio dos 
órfãos e pobres de Avinhão, e ele ia se consu-
mindo dia a dia por amor. São João Paulo II, 
quando da canonização de Santo Aníbal, disse: 
“Se alguém me ama, guarda a minha palavra” 
(Jo 14, 23). Nestas palavras evangélicas, apre-
senta-se-nos delineado o perfil espiritual de 
Aníbal Maria Di Francia que, o amor ao Senhor, 
estimulou a dedicar a existência inteira ao bem 
espiritual do próximo... O Pe. Aníbal Maria Di 
Francia dirige este mesmo convite aos jovens 
do nosso tempo, resumindo-o na sua exortação 
habitual: ‘Apaixonai-vos por Jesus Cristo!’”

T.: Senhor Jesus, queremos, a exemplo 
de Santo Aníbal, configurar o nosso coração 
ao vosso Coração. Queremos ter um coração 
que palpita em sintonia com o vosso Coração 
de modo que o nosso coração arda de amor-
-caridade.

L4: Na beatificação, São João Paulo II tam-
bém citou o amor com que Aníbal se consumiu, 
mas nos lembrou: “A mensagem que Aníbal nos 
enviou é atual e urgente. O legado deixado para 
seus filhos e filhas espirituais é exigente.” 

T.: Ó Jesus, dai-nos a graça de ser, rezar e 
propagar o Rogate com igual amor com que 
Aníbal o amou! 

L4: Não podemos nos esquecer do amor 
de Santo Aníbal pela Virgem Maria! Toda a sua 
visão, empenho pastoral e vida de caridade, 
foram fortalecidos através da sua experiência 
mística e de encontro com o Senhor por meio 
da oração e do exemplo de Maria Santíssima.

L1: Deste modo Santo Aníbal nos faz um 
convite: ver em Maria o exemplo a ser seguido 



para um frutuoso seguimento. Afirmava isso 
tendo plena consciência de que a devoção à 
Maria Santíssima é um grande meio de santifi-
cação. Por isso disse:

T.: “Quem ama Maria, quem confia nesta 
grande Mãe, quem a invoca, quem a honra, 
Deus estabeleceu que será enriquecido 
com graças sobre graças. Quem está longe 
dela não terá o que esperar: todas as outras 
práticas de devoção esmaecerão e sua perse-
verança vacilará.”

L2: Recebemos de Santo Aníbal essa grande 
herança espiritual que nos mostra Maria como 
caminho que leva o fiel à virtude da humilda-
de, tornando-o dócil às inspirações de Deus e 
desejoso de servi-Lo na Messe. 

L3: Explicitava o quanto a presença de 
Maria nos ajuda a transpor os nossos limites 
levando-nos à comunhão com o seu Filho Jesus, 
num total desprendimento de nós mesmos, de 
nossas ideias, de nossas vidas, reconhecendo-O 
como Nosso Senhor, servindo-O com fidelidade 
e procurando em tudo a Sua santa vontade.

L4: Em um mundo de tantas escravaturas, 
tecnológicas, ideológicas e escravos de si mes-
mos, Santo Aníbal convida-nos a romper com os 
grilhões da escravidão e da cegueira ocasionada 
por tantos sinais de trevas, a fim de sermos 
sinais da luz que nos advém do encontro com 
Jesus, proporcionado através do encontro com 
a Beatíssima Virgem Maria. 

T.: Dai-nos a mesma graça, ó Senhor, que 
concedentes a Santo Aníbal, de descobrir em 
Maria um doce presente, “a chama de amor 
que forma os santos!”

(Breve momento de silêncio)

4. PRECES

A.: Apresentamos ao Senhor as nossas pre-
ces na certeza de que, em seu amor e misericór-
dia, nos atenderá. Digamos juntos a cada prece:

T.: Que o nosso coração arda de amor-
-caridade, Senhor!

L1: Senhor, que nosso Batismo frutifique 
num caminho de santidade e o nosso coração 
esteja sempre aberto para vós e para vossas 
inspirações, por isso vos suplicamos:

L2: Assim como os santos são para nós sinal 
de vossa misericórdia infinita, dai-nos a graça de 
sermos bons operários e que, desde já, através 
de nosso testemunho, possamos, onde quer que 
estejamos, também explicitar o vosso amor, por 
isso vos suplicamos:

L3: Sois, Senhor, a fonte de toda santidade; 
dai-nos a graça de um coração humilde que 
procure em Vós as graças necessárias para 
também sermos enamorados por Vós, por isso 
vos suplicamos:

L4: Senhor, queremos ser verdadeiros profe-
tas da caridade como foi Santo Aníbal; dai-nos a 
graça de sempre mantermos os olhos fixos em 
vós, para que o nosso apostolado da caridade 
seja intenso e marcado por uma paixão sem igual 
pela santidade, por isso vos suplicamos:

L5: Senhor, o Rogate é atual e urgente, e o 
legado que Santo Aníbal nos deixou é exigen-
te; dai-nos a graça de ter um Coração como o 
vosso e o de vossa Mãe Maria Santíssima, por 
isso vos suplicamos:

 (Preces espontâneas)

5. DEUS NOS ENVIA

A.: Concluindo nosso encontro rezemos 
juntos:

T.: “Ó Coração Dulcíssimo de Jesus, ao 
dizer: ‘Rogai ao Senhor da messe que envie 
operários para a sua messe’, nos destes a con-
fiança de nos atender quando vos pedimos 
esta grande graça. Para obedecer a este vosso 
mandamento, suplicamos: enviai, Senhor, 
operários e operárias à vossa messe”.

(Reza-se Pai-Nosso e Ave-Maria seguido 
da bênção do Santíssimo Sacramento, onde 
for de costume) 

      Ir. SILAS OLIVEIRA, rcj
Religioso Rogacionista
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