
Convocam-se todos os Ranchos de Romeiros de S. 

Miguel para a 1ª Assembleia Geral da “Movimento de 

Romeiros de S. Miguel – Associação”, a realizar no audi-

tório da Escola Secundária da Lagoa, às 20h00 do dia 

7 de dezembro de 2016, com a seguinte Ordem de Tra-

balhos:  

1º- Apresentação da situação atual da Associação 2º - 

Apresentação do Protocolo Casa do Romeiro 2º - Eleição 

Corpos Sociais 3º - Assinatura da Tomada de Posse dos 

Corpos Sociais Eleitos, condicionada a posterior ratifica-

ção do Bispo da Diocese 4º - Discussão e aprovação Pro-

tocolo Casa do Romeiro 5º - Outros assuntos. 

ASSEMBLEIA GERAL DA MRSM-ASSOCIAÇÃO 

O Movimento de Romeiros de São Miguel (MRSM), deu 

início no passado dia 19 de Novembro de 2017, à 

“Caminhada Formativa” destinada aos irmãos Mestres e 

Contra – mestres, e extensível a todos os irmãos, com a 

realização do primeiro módulo na Ouvidoria de Ponta 

Delgada (Paróquia de Santa Clara), com a duração de 1 

dia. Tratava-se de um projeto há muito ambicionado 

pelos seus responsáveis, bem como por todos os respon-

sáveis dos vários ranchos, que sentiam a necessidade de 

complementar os seus conhecimentos, com outras valên-

cias, ministradas por pessoas que não estivessem direta-

mente ligadas ao movimento. 

Como preletores, estiveram presentes: membros do clero, 

irmãos romeiros que já não são caminhantes, uma psicó-

loga, uma assistente social e claro o diretor espiritual do 

MRSM – Padre Nuno Maiato, e o seu Presidente do 

MRSM – Ir. José Carlos Leite, na coordenação dos traba-

lhos. 

Esta ação também contou com o nosso Ouvidor – Cónego 

José Constância, que nos honrou com a sua presença. 

Responderam ao chamamento, cerca de 52 romeiros da 

Ouvidoria de Ponta Delgada. Num ambiente de grande 

fraternidade e comprometimento, os trabalhos iniciaram-

se com a oração da manhã, conduzida pelo Pe. Nuno, que 

nos preparou o coração para recebermos as dádivas ao 

longo de um dia, que se revelou bastante proveitoso, para 

que sejamos melhores homens na vida e de uma forma 

concreta, na liderança e orientação dos nossos irmãos 

romeiros. 

De seguida, o Pe. Marco Sérgio, apresentou um tema, que 

tem tanto de inquietante, como de divino! A relação entre 

DEUS e os seres Humanos! – DEUS IMPORTA-SE 

CONNOSCO! É a grande mensagem a reter! O nosso 

DEUS é um DEUS de diálogo…é um DEUS que sente-

nos nas entranhas…saibamos ter o dom de o sentir, de o 

viver, de o experimentar no nosso dia-a-dia, sem medos, 

sem receios…amando quem nos rodeia. 

Como chegar a este nível de envolvimento com o nosso 

PAI CRIADOR? Tal só é possível através de uma fé, que 

nos envolve e perfuma-nos, pela ação do Espirito Santo, 

com o imenso e infinito amor que DEUS tem para dar a 

cada um de nós! Como disse o Pe. David Barcelos – 

“Somos Divinos e criados Divinos.” No tema “ O CRE-
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DO CRISTÂO”, nós cremos em DEUS PAI, DEUS 

FILHO e DEUS ESPIRITO SANTO…Uma só comu-

nhão! Unos na verdade, santidade e Igreja! 

Com a Dra. Paula Silva, recordamos a importância de se 

viver o ano litúrgico, com a mesma intensidade, com 

que celebramos os acontecimentos mais importantes na 

nossa vida. Cada ano é diferente e especial, desde que 

preparemos o nosso coração, para receber todas as bên-

çãos e virtudes, que cada momento da vida de Jesus na 

terra, significa para nós…desde o seu nascimento até à 

sua morte e ressurreição. Temos de trazer DEUS para a 

nossa vida. Temos de testemunhar DEUS na nossa 

família, no trabalho…os nossos atos e ações, deverão 

ser feitos à sua imagem e semelhança! 

Com os Irmãos Fernando Maré e Carlos Sousa Melo, 

interiorizamos a responsabilidade que é ser ROMEIRO! 

Um movimento que já existe há quase 500 anos, que 

tem um grande impacto através da sua onda de oração 

que gera por onde passa, e que tem sabido vencer as 

dificuldades dos tempos iniciais, crescendo e adaptando

-se às necessidades dos tempos modernos, sem nunca 

esquecer as suas raízes e razão de existir…louvar e ben-

dizer ao Senhor, fazer penitência e suplicar pela paz 

para toda a humanidade. Queremos ser romeiros autênti-

cos, cristãos- romeiros ao longo de todo o ano, e não 

romeiros de 1 semana! 

Com a Dra. Júlia Raposo, percebemos que cada romeiro 

tem uma identidade própria, tem a sua maneira de ser… 

carrega a sua própria história que é única e distingue-se 

de todos os outros. Há que ter em conta esta dimensão 

individual, quando se junta à dimensão coletiva do ran-

cho. Para percebermos o “outro”, temos de nos colocar 

no seu lugar (capacidade de entender). “A mudança está 

em nós! Temos de nos converter”… palavras ditas pela 

Dra. Eunice Sousa. Muitas vezes para operáramos esta 

mudança em nós, temos que nos “Formar”. Temos que 

ter a consciência que não somos “bons” em tudo… 

temos de ter a humildade de aprender com todos e com 

tudo aquilo que nos vai acontecendo…sejam factos, 

sejam ações…o meio que nos envolve, molda-nos…para 

o bem ou para o mal…a escolha está em nós! 

Em jeito de balanço final, várias oportunidades de 

melhoria para formações futuras, foram identificadas, 

sendo que a necessidade de se debater os temas apresen-

tados, no fim de cada exposição, o mais “desejado” por 

todos. 

Como primeira experiência, é normal e natural, que seja 

feito alguns ajustamentos nos seus conteúdos, bem como 

na sua metodologia. 

O dia finalizou-se com a eucaristia, animada pelos 

irmãos, participantes na formação. 

Bem-haja a todos! Valeu a pena!  

Luís Quental 

Rancho de Santa Clara  

 Mais se informa que os Ranchos, poderão apresentar 

listas candidatas aos órgãos sociais da MRSM, que 

podem conter elementos de diversos Ranchos, até à hora 

marcada para inicio da própria reunião presencialmente 

ou com antecedência, até ao final do dia 5 de dezembro, 

por email para geral@mromeirossm.pt. 

A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convoca-

tória se estiver presente mais de metade dos Ranchos, 

ou trinta minutos depois com qualquer número de Ran-

chos presentes.  

Pela Comissão Instaladora  

Irmão João Carlos Barbosa Leite  


