
11 Reunião do Grupo Coordenador 

16 
20 

Visita Pastoral à Ouvidoria da Ribeira Grande 

25 Conselho Episcopal 

 SETEMBRO 2018 

      Apesar da ausência de irmãos Romeiros de 
Massachussetts e Rhode Island, o Primeiro En-
contro Intercontinental do Romeiro foi um suces-
so absoluto para os participantes e Comissão Or-
ganizadora. Com um planeamento desde fevereiro 
deste ano, este Encontro tinha por objetivo reunir 
irmãos Romeiros, não só da Nova Inglaterra, co-
mo do Canadá, Bermuda e Açores, para abordar 
temas relacionados com a Romaria e a vivência 
do Romeiro cristão após a Romaria. De uma ma-
neira esplêndida, os participantes ouvirem, duran-
te quatro dias, testemunhos  e aprendizagens que 
certamente ficarão para sempre gravadas nos seus 
corações e mentes.  
     Assim aconteceu, no primeiro Encontro deste 
genero no Centro Comunitário Grupo Amigos da 
Terceira em Pawtucket, Rhode Island, de 16 a 19 
de Agosto, depois da tenacidade e persistência da 
Comissão Organizadora que, mesmo com a pouca 
participação dos Romeiros da nossa comunidade, 
levaram avante este importante acontecimento. 
    Na Quinta-feira, dia 16, pelas 19 horas, os par-
ticipantes após as Boas Vindas, receberam o pro-
grama e agenda do Encontro. Após esse convívio, 
houve uma pequena palestra, sobre a indumentá-
ria do Romeiro, proferida pelo Reverendo Fernan-
do Cabral, pároco da Igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Cumberland, Rhode Island, e Director 
Espiritual do Encontro. 
   Depois o irmão Victor Santos, membro da Co-
missão Organizadora, em preferiu uma palestra 
sobre o papel do homem de hoje, os seus obstácu-
los e desafios.  
    Na Sexta-feira, dia 17 , logo pela manhã, todos 
participantes visitantes fora da Nova Inglaterra 
fizeram um passeio turístico pelo Estado de Rho-
de Island, visitaram a cidade de Fall River, tendo 
lhes sido  oferecido um almoço em Newport e de 
regresso a Fall River, os participantes também 
foram brindados na Portugalia Market Place, que 
patrocinou o transporte do passeio.  
   Após o jantar, foi a vez do irmão Eduardo Bor-
ges, vindo da Lagoa, São Miguel,  apresentar o 
seu livro “Romeiro, por onde caminhas?” que nos 
fascinou com o testemunho das suas experiências 
de Romeiro. 
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     No Sábado, dia 18,  quando os participantes 
entraram na sala de trabalhos, pelas 8:00 horas da 
manhã, encontraram uma sala decorada com vá-
rias fotos das Romarias de São Miguel, assim co-
mo um altar onde estava uma imagem de Nossa 
Senhora, a indumentária do Romeiro: bordão, xai-
le, lenço, Rosário e saca e um grande mapa da ilha 
de São Miguel com o itinerário ou percurso da 
Romaria do Rancho dos Arrifes  
    Dionísio Costa, líder espiritual da nossa comu-
nidade, falou-nos sobre a Solidariedade, Justiça e 
Caridade e o Luís Tavares, abordou o problema da 
droga e alcoolismo na família.    
    Depois do almoço, houve a apresentação do 
Segundo livro “De uma ilha para a Outra” da au-
toria de José Luís Jácome vindo de Montreal, 
Quebec, Canadá. De seguida, foi a vez do irmão 
Fernando Maré intervir sobre o historial das Ro-
marias assim como a vivência do Romeiro após a 
Romaria. Frisou que a Romaria não é só um dia, 
mas sim todo o ano. Também referiu a importân-
cia e relevância da espiritualidade e vivência dos 
sacramentos nos nossos dias. Fernando Mare tem 
tido um papel exemplar como antigo membro do 
Grupo Coordenador das Romarias e também tem 
tido um papel importantíssimo na preservação da 
celebre tradição Ribeira-grandense das Cavalha-
das. Perito nestas tradições Micaelenses, já foi 
catequista e atualmente é membro da Direção da 
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, a 
sua presença foi uma mais valia para este Encon-
tro.  
   Depois, procedeu-se mais duas palestras, uma 
com a Debbie Brum, líder do Grupo Carismático 
da nossa comunidade. Ela abordou o tema: Os 
dons e frutos do Espírito Santo nas nossas vidas. 
Com a sua incansável energia, a sua intervenção 
foi muito interativa e merecedora da nossa maior 
atenção.  
Por último, os irmãos Fernando Maré, da Ribeira 
Grande, João Carlos Leite, Presidente do Movi-
mento de Romeiros de São Miguel e José Maria 
Sousa, Mestre do Rancho dos Milagres dos Arri-
fes, abordaram vários assuntos sobre o antes, du-
rante e pós Romaria. 
    O irmão João Carlos Leite falou ainda sobre o 

momento presente do Movimento de Romeiros, 
destacando a Casa do Romeiros, na Lagoa, onde 
atualmente está a sede do Movimento.  
   Depois destas intervenções, rezou-se o terço. 
Em cada mistério foi rezada uma oração por um 
irmão das diversas regiões representadas.  
   Após  o jantar, houve ainda cantoria ao desafio 
com três irmãos Romeiros da nossa comunidade: 
José Custódio, Eduardo Papoila e José Soares que 
foram acompanhados à viola por Victor Santos e 
Dionísio da Costa. 
    Pelas manhã do Domingo, dia 19, o último dia 
do Encontro, participámos na Eucaristia, em Pro-
videndence, presidida pelo Pe.  Joseph Escobar, 
na qual os romeiros participaram ativamente du-
rante toda a celebração.  
   Depois da missa, houve um almoço oferecido 
pelo Azores Bakery, outro patrocinador do Encon-
tro, que ajudou com géneros de padaria durante os 
dias todos do evento, e Comissão Organizadora.     
    Seguidamente, os irmãos participaram na Pro-
cissão do Senhor da Pedra de New Bedford.  
    Após um lanche oferecido pela Associação do 
Senhor da Pedra, os participantes regressaram ao 
Centro Comunitário Grupo Amigos da Terceira 
onde lhes esperavam uma festa em honra do Espí-
rito Santo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosá-
rio de Providence, chefiada pelo  irmão José Cus-
tódio que lhes brindou com a sua actuação.  
    Na altura dos participantes receberam as suas 
lembranças, foram vários os testemunhos dados 
da sua experiência positiva do Encontro, fazendo 
votos para que haja mais encontros deste gênero.     
    A Comissão Organizadora tem que enaltecer o 
trabalho desempenhado pela Direcção do Centro 
Comunitário Grupo Amigos da Terceira durante 
os quatro dias com a preparação de salas e refei-
ções que foram magníficas. Também agradece a 
todos patrocinadores que, de alguma forma, con-
tribuíram para a realização deste Encontro e so-
bretudo agradecer aos particpantes e oradores pela 
sua boa vontade em estarem presentes terem de-
positado confiança no trabalho da Comissão orga-
nizadora. 
        

Vítor Santos 

Pawtucket, RI , EUA - Agosto 2018  

«COMUNIDADE EVANGELIZADORA EM COMUNHÃO MISSIONÁRIA» 

… Passados mais de cinquenta anos da celebração 
do Concílio Ecuménico Vaticano II e iluminados 
pela sua doutrina e pelo Magistério da Igreja, sen-
te-se a necessidade de dar um novo impulso na 
participação de todos os cristãos na vida e na mis-
são da Igreja. (…) 
A riqueza dos ensinamentos do Papa Francisco e 
sobretudo o testemunho que oferece a toda a Igreja 

devem suscitar em todos nós, cristãos, um desejo 
de corresponder às exigências que a hora actual 
coloca à vida e à missão da Igreja. Eis o desfio que 
deve ser assumido pelos sacerdotes, diáconos, 
consagrados(as) e leigos.  
Que o lema para este ano (pastoral de 2018/19] 
«comunidade evangelizada em comunhão missio-
nária» oriente a caminhada da comunidade dioce-

sana, através de cada um dos serviços diocesanos, 
paróquias, ouvidorias, movimentos e grupos e seja 
uma forte interpelação para a vivência da comu-
nhão, da unidade e de cada cristão se reconhecer 
membro activo na missão da Igreja. A missão faz 
parte integrante da identidade de cada cristão. 
 

+ João, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores 


