
Queridos Irmãos! 

Chegando novamente ao “Santo” tempo, peçamos com o Papa Francisco “que o Espírito Santo, 

artífice da unidade, aplane todos os nossos caminhos”, bem como nos ajude a encontrar todas 

as graças que brotam do Evangelho de Jesus. Mais fraternos e missionários, saborearemos a 

unidade e partilharemos a nossa fé com esperança, solicitude e respeito por todas as diferenças. 

Estas são virtudes experimentadas nas nossas queridas romarias, considerando o primado da 

Pessoa Humana “rosto visível de Cristo”. 

Daremos testemunho de Cristo: 

1 – Cumprindo e fazendo cumprir as normas do nosso regulamento, com espírito e sentimentos 

cristãos; 

2 – Zelar por uma boa preparação para as nossas romarias. Só assim terão êxitos: comunitários, 

espirituais e pessoais; 

2.1 – Cada vez mais devemos promover o intercâmbio entre os responsáveis de outros ranchos, 

outros leigos ou sacerdotes nas várias vertentes da nossa preparação. Assim ficaremos mais 

enriquecidos; 

2.2 – A presença do pároco é indispensável na preparação catequética/doutrinal de todos os 

nossos ranchos 

sem a qual as nossas romarias não fazem sentido; 

3 – Que a nossa caminhada espiritual nos estimule a sermos cristãos “ativos e autênticos” nas 

nossas paróquias e nos nossos ambientes, como nos interpelou D. António de Sousa Braga; 

4 – Sermos abnegados no acolhimento de todos os romeiros, sempre que possível em casas de 

família, usufruindo e partilhando todas as graças que advêm dessas “teologias de afetos”; 

5 – Contactem previamente todos os padres das localidades onde vão celebrar a Eucaristia; 

5.1 – Contactem previamente todas as instituições (Casas do Povo, Salões, etc…) onde vão 

fazer as refeições, particularmente a do encontro das famílias, sendo o máximo contidos e 

procurando respeitar os locais e pessoas circundantes. Apela-se ao melhor testemunho de 

peregrinos em oração e penitência, demorando o mínimo necessário, por forma a evitar 

queixas e desagrados; 

6 – Como aprendemos no nosso encontro para procuradores, devemos todos ser fiéis ao que 

nos pedem, rezando em locais em que se apropria a voz alta; 

7 – Pedimos que nos indiquem toda a reza pedida (avé-marias, pais-nossos, não terços) e 

demais orações, assim como o número de todas as Igrejas e ermidas visitadas (procurando fazer 

diariamente é muito mais fácil). Depois partilharemos com todos. 



8 – Outras recomendações a ter em conta nesta Romaria Quaresmal 2015: 

8.1 – Qualquer contacto para utilização do salão paroquial de São José deverá ser feito pelos 

contacto 296 282 894, pelo endereço ipsaojose@mail.telepac.pt ou diretamente no cartório da 

igreja; 

 

8.2 – A igreja Paroquial de Nossa Senhora da Alegria, nas furnas, encontra-se encerrada ao 

culto devido a obras, estando todo o serviço religioso a acontecer na Igreja de Santana. Assim, 

o MRSM chama a atenção para os irmãos que pretenderem usar o salão Paroquial que deverão 

contactar atempadamente com a secretaria do Centro Social e Paroquial; 

9 – Irão ser disponibilizadas a todos os romeiros um pedaço (5,6 cm) de fita em seda, por sua 

vez já benzidas pelo Papa Francisco. Estas fitas deverão ser colocadas no Xaile de cada romeiro 

como um sinal de unidade entre todos os romeiros, com toda a Igreja e particularmente com o 

Santo Padre. 

10 – A ” Empresa jornalística ” Pixbee estará na ilha de São Miguel de 18 de fevereiro a 29 de 

março a fim de realizar um documentário sobre as romarias quaresmais. Os ranchos poderão 

ser contactados neste sentido, ficando no direito de casa rancho aceitar ou não colaborar. De 

recordar que os  critérios para esse trabalho são  exclusivamente da responsabilidade da referida 

empresa. 

Boa Romaria 
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