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« Não se vence a violência com mais violência… Senhor dai-nos a paz. Em nossos dias » Papa Francisco
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DOCUMENTÁRIO

TERÇO PELA PAZ
Mais uma vez foi testemunhada a devoção
a Nossa Senhora da
Paz por todos os vilafranquenses, visitantes e, de uma maneira
especial pelo Rancho
de Romeiros da Matriz de Vila Franca do
Campo e os três ranchos que completam
esta Ouvidoria.

O documentário “Irmãos” foi rodado nos Açores em
março deste ano. O filme é realizado por Pedro Magano, tem produção da Pixbee e conta com o apoio da
Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores
e da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel.
Ao longo de 70 minutos, o filme dá-nos a conhecer a
grandiosidade da natureza da ilha ao longo da viagem
destes irmãos.
Esta tradição secular, que é um dos momentos mais
importantes na vida dos açorianos, é ainda desconhecida um pouco por todo o mundo, incluindo nós portugueses, e será dada a conhecer através deste filme,
que começa agora o seu circuito de exibição em festivais de cinema. “Irmãos” foi selecionado para a Seleção Caminhos do 21º Festival Caminhos do Cinema
Português.
Em breve, o novo documentário da Pixbee vai ser exibido nos Açores, onde a sua estreia é aguardada com
muita expectativa pelos micaelenses.
PIXBEE

Como o nosso rancho
vive em partilha, mais
uma vez partilhamos
todos os mistérios do
Terço com os ranchos
presentes, e, como já
é nossa tradição, tivemos um rancho convidado, que este ano
foi o da Lombinha da
Maia, fruto de um recente intercâmbio celebrado com o nosso
rancho. Com a graça
da Senhora da Paz, o
mesmo fez-se representar muito bem.
Irmãos, temos por hábito “entregar” o nosso 4º mistério a um
irmão do grupo coordenador que se faça
representar, e na sua
ausência,
convidamos um irmão romeiro visitante. Como é
costume receber bem
quem nos visita, o

nosso mestre, ao verificar a presença do
nosso irmão Armando
Vicente, antigo Mestre
do Rancho da Achadinha, logo pensamos
em fazer o convite e
ficamos muito contentes, só em pensar que
era um irmão nosso
vilafranquense, antigo romeiro da nossa
romaria e um grande
colaborador como voluntário nas obras da
escadaria do Santuário de Nossa Senhora
da Paz. O nosso irmão
Armando
Vicente,
ao aceitar o convite,
foi fácil notar grande
emoção no seu rosto,
pelo amor que tem às
romarias, à devoção
a nossa Senhora da
Paz e o respeito pelo
nosso rancho.
Irmãos, não queria
terminar este trabalho sem testemunhar
a grande devoção que
nós, romeiros de Vila
Franca, temos a Nossa Senhora da Paz.
No ano passado, no
dia da nossa chegada,
chovia torrencialmente e, numa paragem
para nos abrigarmos
um pouco da chuva,
o nosso mestre, sem-

pre a zelar por todos
nós, dizia-me que se
a chuva continuasse
forte talvez não iríamos subir ao santuário de N.ª Senhora da
Paz. E lembrou-nos
uma frase: “eu quero a
misericórdia e não os
sacrifícios”. Logo se
ouviu muitos pedidos,
muitos deles em tom
de brincadeira, como
por exemplo: nós somos à prova de água;
outros diziam: nosso
irmão mestre, já “apanhamos” tanta água
e a Senhora sempre
nos protegeu. Porque
não ir lá acima levar
à Senhora todos os
nossos agradecimentos, as nossas intenções e as intenções a
nós pedidas, em toda
a nossa ilha. Porque
a Senhora da Paz, do
Monte Santo, é a nossa Mãe que protege
todos os seus filhos
no concelho de Vila
Franca, quem por cá
passa e não esquecendo todas as vítimas dos países em
guerra. Mas passados uns minutos, eis
que se fez uma linda
tarde e lá fomos visitar Nossa Senhora da
Paz.

Irmãos, por ser vilafranquense e devoto de Nª Senhora da
Paz, não queria terminar sem dar uma
palavra de agradecimento a todos os
que colaboraram em
toda a ornamentação do Santuário da
Senhora da Paz, em
especial os romeiros
do nosso rancho, que
muito
contribuíram
para toda a festa, não
esquecendo todo o
trabalho do nosso irmão mestre, que tanto brilho dá com o seu
Grupo Coral “Vozes
do Arcanjo” na animação do Terço e Eucaristia de sábado,
no nosso
«Terço pela Paz», no
domingo, e também
no último dia de festa
igualmente, que é segunda-feira, também
com a animação do
Terço e da Eucaristia
no encerramento da
festa.
Termino
desejando
muita Paz e Alegria
a todos os nossos Irmãos romeiros e suas
famílias.
Contra Mestre VFC,
Artur Arruda

• O que é um Jubileu ou Ano Jubilar?
• Porquê o Jubileu Extraordinário da Misericórdia?
Encontra as respostas a estas perguntas no nosso sitio www.mromeirossm.pt

