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“Ano novo, vida nova!” Todos nós crescemos a 
ouvir essa expressão que nos impele e motiva a 

fazer diferente e melhor, a renovar a esperança na 

nossa vida e no mundo. Mas como fazê-lo?! 

Quantas vezes as dificuldades e a rotina do dia a 
dia nos impedem de permanecermos fiéis aos 

nossos propósitos e essa esperança, renovada no 

início do ano, fica esquecida deixando de ser o 
combustível tão necessário para a nossa vida. 

Como cristãos muitas vezes o nosso erro é colo-

carmos a nossa esperança apenas em nós pró-
prios, na nossa força e discernimento, sem ser 

alicerçada Naquele que é a Esperança: Deus.  

Como cristãos cada um de nós deve fazer essa 
experiência de fé: alicerçar o nosso projeto de 

vida em Deus pois só assim teremos, verdadeira-

mente, ano novo, vida nova. Será uma vida modi-
ficada pelo interior e não sujeita a todos os ven-

tos, tempestades e bonanças da vida quotidiana.  

O grupo de Romeiros, que todas as quaresmas 

percorrem as nossas estradas, estão a procurar 

viver três pilares fundamentais para permanece-

rem na sua caminhada e experiência de Deus: 
oração, formação e ação na comunidade. Todas as 

quaresmas saem da sua vida, trabalhos e famílias, 

e partem nesse encontro com Deus. Caminham 
juntos, ao ritmo do grupo, dando testemunho de 

Deus em cada família que os acolhe e em cada 

terra que os vê passar em oração.  

Mas esse grupo de cristãos percebeu que para a 

sua fé se tornar em verdadeira esperança de vidas 

novas, comunidades novas e mundo novo, tem 
que ser alicerçada em mais do que uma semana 

de oração e que a formação é algo essencial para 

nos renovarmos.  

Um cristão deve ter uma fé informada e trabalha-

da pois quanto mais aprofundarmos a mensagem 
de Deus, mais apaixonados seremos por Ele e 

será através do amor de Deus que transformare-

mos a nossa vida. Não há verdadeira vida nova 

sem formação. Sem formação não fazemos uma 
caminhada de fé: com dúvidas e recuos, certezas 

e avanços ficando apenas com a vivência de tradi-

ções e costumes que muitas vezes deixam de ter 
sentido cristão pois esquecemo-nos de aprofundar 

a nossa própria fé.  

“Fé é conhecimento e confiança” (YOUCAT 20) 

A formação é motor de mudança e fertilizante 

que fará crescer a nossa confiança em Deus. Cris-

tãos formados serão cristãos com uma fé alicerça-
da em Cristo e serão a semente que fará cada 

comunidade um verdadeiro Reino de Deus.  

O grupo de Romeiros, com a sua caminhada for-

mativa, também está a dar testemunho desse ter-

ceiro pilar: a ação na comunidade. São um grupo 
a caminhar unido mas que também caminha com 

cada paróquia inserindo-se em movimentos e 

situações concretas de cada comunidade.  

Saibamos acolher tudo o que podemos aprender 

com eles e sigamos o seu exemplo de crescimento 

na fé. São uma nova voz que tem muito a ofere-

cer. 

Ao partilharmos as nossas experiencias de cami-
nhada de fé, em oração, formação e pastoral 

poderemos realmente construir comunidade 

novas e renovadas. 

Paula Silva 

SEGUNDO MÓDULO 

No próximo dia 13 de janeiro, realiza-se na Ouvidoria 
de Lagoa,  e pela primeira vez o segundo módulo da 

Caminhada Formativa do MRSM, destinada aos 

irmãos que já fizeram o primeiro módulo desta ação de 

formação. 

Desta vez a reflexão e formação desenvolve-se em tor-

no do tema:  «O Romeiro vive e faz Comunidade» cuja 

agenda de trabalhos é a seguinte: 

09h00 Acolhimento; 09h30 Oração da Manhã; 09h45 
Os Sacramentos de Iniciação Cristã, pelo Pe. David 

Barcelos; 10h45 Pausa; 11h00 Os Sacramentos de 

Cura pelo Pe. Nuno Maiato; 11h30 Pausa; 11h45 Os 
Sacramentos da Comunhão e da Missão, pelo  Pe. 

Marco Sérgio; 12h15 Pausa;  12h30 Plenário;  13h00 

Almoço; 14h00 O Grupo: Conceito e Características 

pela Dra. Júlia Raposo; 14h30 Pausa ; 14h45 A Pri-
meira Comunidade Cristã  pela Dra. Eunice Sousa; 

15h15 Pausa; 15h30 A Paróquia: Família de Famílias 

pela Dra. Paula Silva; 16h30 Pausa; 16h45 O Grupo 
Paroquial de Romeiros pelo irmão Raul Medeiros; 

17h15 Avaliação Final; 17h30 Oração Final.  

Todos os irmão interessados devem fazer a sua inscri-

ção até ao dia 9 de janeiro. 

RETIRO ESPIRITUAL 

No dia 21 de janeiro realiza-se o Retiro Espiritual do 
Movimento de Romeiros de São Miguel, na Ouvidoria 

da Ribeira Grande. 

O Retiro Anual do MRSM, adota, como tem vindo a 

ser habitual, o tema das Orientações Diocesanas Pasto-

ral para 2017/18: «Partilha, vem e segue-me», com a 

seguinte agenda de trabalhos: 

08h30 Acolhimento, 09h00 Boas Vindas, 09h30 Euca-

ristia, 11h00 Pausa , 11h30 Parábola: O Jovem Rico 
(Mt. 16-26), 12h30 Almoço, 14h00 Educar (os Jovens) 

para a partilha, 14h45 Pausa, 15h00  Os Jovens, a fé e 

o discernimento Vocacional. 

Após no Retiro terá lugar, ás 16h00 uma Assembleia 

Geral  da «Movimento de Romeiros de São Miguel - 

Associação, como previsto nos estatutos. 

A CAMINHO DA ESTRELA 

A caminho da estrela… Os magos tinham o hábi-
to de perscrutar os astros. Eles viram uma estrela, 

sem dúvida nova para os seus olhos, então puse-

ram-se a caminho… Aquele que procuravam 

parece querer fazer-se conhecer, um sinal basta 
para estes magos. Param, experimentam uma 

grande alegria, prostram-se e oferecem os seus 

presentes. A criança que eles descobrem não é 
uma criança como as outras: é rei, então oferecem

-lhe oiro; é Deus, então queimam incenso; passa-

rá pela morte antes de ressuscitar, então apresen-
tam a mirra. Para o regresso, não têm necessidade 

de estrela. Deus convida-os a regressar por outro 
caminho. O verdadeiro rei não é Herodes, mas 

esta criança que acaba de nascer.  (…) 

Erguer os olhos: descentrar-se de si mesmo, pro-

curar ajuda da parte de qualquer outro, de Deus. 

Depois de ver a estrela, aceitar pôr-se a caminho. 

Esta estrela será talvez uma caminhada a 
empreender para sair, encontrar ajuda ou levar 

ajuda a alguém, tomar uma decisão até aqui adia-

da… 
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