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 MAIO 2018 

O DIA DO ROMEIRO NÃO DEVE ACABAR 

Seja bendita e louvada a sagrada Vida, Paixão 
Morte e Ressurreição de Nosso senhor Jesus Cris-
to… 
 
" Partilha, Vem e Segue-me", foi o tema este ano 
para as romarias, sobre o qual se meditou também 
na parábola do jovem rico, em que pergunta ao 
Senhor, "o que era necessário fazer para seguir 
Jesus".  
Muito se pode dizer e pensar sobre este tema e, o 
dia do romeiro este ano ao ser comemorado em 
Santa Cruz de Lagoa, senti por parte das pessoas 
que se envolverem a colaborar com os romeiros, 
esta partilha e doação, com tudo quanto foi solici-
tado para a festa. 
Todas as pessoas que, nós romeiros de Santa 
Cruz, contatamos para nos ajudar, acolheram com 
agrado, a nossa ideia.  
De realçar o contato com um jovem musico, para 
preparar uma orquestra, para atuar no dia do ro-
meiro e, quando ele me convidou para um ensaio, 
fiquei muito surpreendido, com a envolvência de 
varias pessoas, com o trabalho que estavam a pre-
parar. Foram varias horas, durante alguns dias 
para ensaiar em exclusivo para a festa do dia do 
romeiro. Ao conversar com os vários elementos 
que componham a orquestra, eles me diziam que, 
para os romeiros, valia a pena. 
Ao verificar num dia de festa, como é o dia do 
romeiro, a fraca participação dos romeiros, leva-
nos a pensar se vale a pena continuar com este 
dia!  
Na minha opinião, digo que sim, que deve-se 
continuar, na medida que sendo rotativo pelas 
diferentes freguesias e ranchos, a participação, 
fica restringida quase á zona envolvente á locali-
dade que organiza, embora objetivo, seja reunir a 
família de romeiros de toda a ilha. 

 ENCONTROS  

A comunidade de Santa Cruz, viveu um dia dife-
rente, não só pela festa com os diferentes mo-
mentos de animação musical e convívio, mas 
também na forma com que se envolveram na 
organização, principalmente os familiares e ben-
feitores do nosso rancho. 
A Eucaristia celebrada em união com a nossa 
comunidade, foi também vivida de forma especi-
al, com todos os romeiros e seus familiares que 
fizeram questão de participar neste dia. 
Este ano, estamos a comemorar o primeiro ani-
versário da casa do romeiro e, um dos objetivos 
pelo qual foi proposto a Freguesia de Santa Cruz, 
foi precisamente dar a oportunidade de mais ro-
meiros ficaram a conhecer a sua casa. Tivemos 
algumas visitas durante a tarde de domingo, que 
abriu excecionalmente neste dia, mas está aberta 
todos os dias de segunda a sexta. 
A partilha de vivências das romarias, é um dos 
momentos altos, em que ficamos a conhecer ex-
periências de romeiros mais antigos e, de ficar a 
par de situações que possam ajudar no futuro 
outros ranchos. 
Ao longo do ano, existem outros encontros, em-
bora sejam de trabalho e formação, servem tam-
bém para partilhar experiências e vivências entre 
romeiros. 
No futuro, talvez se possa pensar numa foram 
diferente de se viver este dia, mas nunca acabar. 
Romeiro uma vez, Romeiro para sempre. 
 
...Seja para sempre louvado com sua e nossa Mãe 
Maria Santíssima. 
 

 
João Botelho, 

Irmão Mestre do Rancho de Romeiros  
da Matriz de Lagoa - Santa Cruz 

O Grupo Coordenador vai reunir com os responsáveis 
dos Ranchos, por Ouvidorias, por forma a debatermos 
as nossas atividades como Movimento, partilhar solu-
ções, opiniões e sugestões. Este será mais um momen-
to de unificação e planificação e estruturação para vi-
venciar o presente e orientar o futuro do MRSM. To-
dos os encontros terão início ás 20h30, a saber:  
 
Ouvidoria dos Fenais da Vera Cruz  
15 de Maio - Salão paroquial de Fenais da Ajuda  
 
Ouvidoria do Nordeste  
17 de Maio - Salão Paroquial da Lomba da Fazenda  
 
Ouvidoria da Povoação  
22 de Maio - Junta de Freguesia de Povoação  
 
Ouvidoria de Ponta Delgada (Poente)  
24 de Maio - Sala de Catequese de Saúde Arrifes 
 
Ouvidoria de Lagoa  
29 de Maio - Salão Paroquial de Água de Pau  
 
Ouvidoria de Ribeira Grande  
01 de Junho - Casa do Romeiro da Ribeirinha  
 
Ouvidoria de Ponta Delgada (Nascente)  
05 de Junho - Salão de São José 
 
Ouvidoria de Vila Franca do Campo  
06 de Junho - Salão Paroquial de Ponta Garça  
 
Ouvidoria de Capelas  
07 de Junho - Salão Paroquial de Santa Barbara  

No dia 14 de junho, reúne-se o Conselho Consultivo do 
Movimento de Romeiros de São Miguel - MRSM, ás 
20h30, na Casa do Romeiro, na Ouvidoria de Lagoa. 
Neste reunião anual, os conselheiros refletem sobre o 
presente e o futuro do Movimento.   

CONSELHO CONSULTIVO  

FESTA DO SENHOR SANTO CRISTO  

O Movimento de Romeiros de São Miguel irá 
participar nas maiores Festas religiosas da Dioce-
se de Angra e Ilhas dos Açores, a Festa do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres. Este ano, à semelhan-
ça dos últimos anos, o MRSM participa em dois 
momentos:  
Na Eucaristia das 8h00, no Sábado, dia 05 de 
maio, na Igreja do Santuário da Esperança, ani-
mada pelo Grupo Coral dos Romeiros da Concei-
ção da Ribeira Grande e presidida pelo nosso Di-
retor Espiritual Sr. Padre Nuno Maiato.  
O segundo momento, será na Procissão no do-

mingo, dia 06 de Maio, na qual cada Rancho da 
Ilha se fará representar com 2 a 4 romeiros, tra-
jados com xaile, lenço, terço e bordão.  
A concentração será no Jardim Sena Freitas 
(Zenite) pelas 17h00.  
Após a romaria quaresmal, em que todos os 
ranchos suplicaram proteção a Cristo, por inter-
cessão da imagem do «Ecce Homo», esta é uma 
manifestação de gratidão e de louvor ao Senhor 
Jesus, o Mestre dos mestres, pelas graças que 
Ele concedeu a todos e a cada um dos irmãos do 
MRSM. 


