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“CAMINHAMOS COM MARIA AO ENCONTRO DE JESUS”

DOAR SANGUE É DAR VIDA
No próximo dia 05 de fevereiro, domingo, entre as 09h
e as 14h irá realizar-se a 5º dádiva de sangue promovida
pelo Movimento de Romeiros de São Miguel, em estreita
parceria com o serviço de Hematologia do Hospital do
Divino Espirito Santo, onde decorrerá a dádiva.
A iniciativa em causa encerra em si o mais nobre valor
que pode existir: o direito e amor à vida compreendendo-se deste modo a envolvência deste Movimento católico
da Diocese dos Açores na promoção e sensibilização da
importância do simples ato mas de enorme importância
de dar sangue uma vez que quem recebe não recebe apenas sangue mas sim vida.
A iniciativa em causa tem sido coroadas de sucesso uma
vez que o Movimento tem, conseguido mobilizar uma média de 50 dadores por atividade, tendo em conta que cada
dádiva depois de processada pode salvar a vida a 3 pessoas.
Estas dádivas estão inseridas no calendário anual do
serviço de Hematologia do HDES sendo a primeira do
ano de 2017, a segunda realizar-se-á a 07 de agosto na
sede de Romeiros do Rancho de Romeiros de São Pedro
de Ponta Delgada.
Contudo, não obstante esta iniciativa ser promovida e
direcionada para os romeiros todos e cada um podem e
devem participar desde que reúnam os requisitos fundamentais sendo que o primeiro é a vontade de salvar vidas.
A importância desta ação deve-se pelo facto do sangue
não ser fabricado artificialmente e só o Ser Humano o
pode doar. Desta forma, o sangue existente nos serviços
de sangue dos hospitais depende diariamente de todos
que decidem dar sangue, partilhando um pouco da sua
saúde com quem a perdeu.
Desta forma os Romeiros da Ilha de São Miguel são
mais uma vez chamados a colaborar bastando para efeito
manifestarem a sua intenção através do email pauloatp@
hotmail.com ou através do telemóvel 965417949 referindo a hora preferencial para a dádiva uma vez que é
necessário elaborar uma escala por forma a minimizar
eventuais longos período de espera.
Paulo Pacheco

Realizou-se no dia 29 de janeiro, o Retiro Anual do
Movimento de Romeiros de S. Miguel, das 8h30 às
17h30, onde estiveram cerca de 200 Responsáveis e
Colaboradores, representando 47 Ranchos de Romeiros
de S. Miguel, num ambiente de fraternidade, devoção
e espírito Cristão, neste Encontro, que surge da necessidade e vontade, de congregação em comunhão com
Cristo e com os Homens.
O Retiro teve intervenção de 3 convidados oradores,
que partilharam momentos de reflexão e conhecimento;
com a dra Luísa Silva tocando o coração de todos falando de Fátima e da sua atualidade, o monsenhor Weber
Machado sensibilizando e propondo uma maior Ação
Social do Movimento e o nosso Bispo, Dom João Lavrador, numa partilha de grande humildade e eloquência, sobre o tema do retiro, “Caminhando com Maria ao
encontro de Jesus”.
Existiram três momentos altos de espiritualidade e
devoção, com a Oração do Terço, a Eucaristia e o sublime e comovente momento, da Adoração Eucarística e
Bênção do Santíssimo Sacramento.
Imbuídos de fé, humildade e confiança, os participantes terminaram o glorioso dia, indo agora transmitir
o vivenciado e apreendido, junto dos seus Romeiros,
nesta Santa Caminhada que se aproxima.

Passados cem anos, os pedidos de Nossa Senhora em
Fátima são atuais pois conduzem à revelação do Amor
de Deus para connosco. Adoração; Eucaristia; Oração e
recitação do Rosário; Conversão; Penitência e sacrifício; Reparação; Consagração ao Coração Imaculado de
Maria; Misericórdia; Santidade.
Celebrar este ano jubilar é assumir com alegria o
compromisso de viver e anunciar a “boa nova “ que
ecoa nas aparições através de uma visa cristã autêntica
e de gestos concretos de solidariedade.

Raul Medeiros

No dia 11, de fevereiro, sábado, irá ter lugar uma
ação de formação, 1º Módulo da Caminhada Formativa,
direcionada para todos os Responsáveis e Colaboradores, de todos os Ranchos de Romeiros de S. Miguel, das
09h às 19h30, no Auditório da Junta de Freguesia de
Água d’Alto.
Esta ação visa temas como; A RELAÇÃO ENTRE
DEUS E OS SERES HUMANOS Pe. Marco Sérgio, O
CREDO CRISTÃO Pe. David Barcelos, A HISTÓRIA E
MISSÃO DO MRSM, Fernando Maré/Sousa Melo CADA
ROMEIRO É UM INDIVIDUO Dra. Júlia Raposo, O ANO
LITÚRGICO/PASTORAL Dra. Paula Silva A IMPORTÂNCIA DA AUTO-FORMAÇÃO Dra. Eunice Sousa.
Pretende-se com estas formações básicas e apelativas,
dar mais ferramentas de conhecimento Humano e Espiritual aos Romeiros e seus Responsáveis.
Podem-se inscrever de todos os Ranchos da ilha de S.
Miguel, contatando o Grupo Coordenador ou os Mestres
de cada Rancho.

A MENSAGEM DE FÁTIMA
E SUA ATUALIDADE
As Apariçoes em Fátima são:” Um sinal de Deus
para a nossa geração, uma palavra profética para o nosso tempo, uma intervenção divina na história mediante
o rosto materno de Maria” (D. António Marto Bispo
de Leiria - Fátima) .
S. João Paulo II refere “A mensagem de Fátima, destina-se de modo particular aos homens do nosso século,
marcado pelas guerras, pelo ódio, pela violação dos direitos fundamentais do homem, pelo enorme sofrimento de homens e nações e por fim, pela luta contra Deus
até à negação da sua existência”.
Num mundo a viver uma “terceira guerra mundial
aos pedaços” como nos diz o papa Francisco, a mensagem de Fátima oferece-nos uma nova esperança, recorda-nos o apelo- “Convertei-vos e acreditai no Evangelho”.

Luísa Silva

CAMINHADA FORMATIVA

MRSM

“Toda a vida cristã, enriquecida pela devoção a Maria de Nazaré, centra-se na vivência
comunitária e pessoal do Mistério Pascal de Jesus Cristo” (Orientações Diocesanas de Pastoral)

