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MARÇO 2019
6 - Quarta-feira de Cinzas
9 - Inicio das Romarias Quaresmais
19 - São José - Dia do Pai
20-22 - Jornadas de Teologia - Seminário de Angra
24 - Dia da Cáritas
25 - Anunciação do Senhor

JUNTOS NA CAMINHADA

INICIANDO AS ROMARIAS DE 2019
Na Quaresma, vão os Romeiros rodear a nossa linda
Ilha, com Orações e Partilhas, momentos de afinidade
especiais com Deus, com os Homens e consigo próprios. Que sejam momentos marcantes de Amor, Humildade, Oração e Partilha, contribuindo acima de tudo
com atitudes, para tocar o coração de cada pessoa que
escuta o cantar dolente da Ave-Maria, nos oito dias de
caminhada, de busca incessante para ser cada dia melhor Cristão.
Que as Romarias tenham sempre o condão de a todos
tocar nos momentos de oração, de reflexão, de espiritualidade.

A importância das romarias é grande não só para os Irmãos que nelas se incorporam, mas também para todos
os homens e mulheres que escutam o cantar dos Romeiros, as suas Orações humildes, o caminhar marcado
pelo ritmo dos bordões na calçada.
Que estes sons façam sempre recordar, não os erros,
mas o Amor de Jesus, a Misericórdia Infinita de Deus...
que de braços abertos está sempre esperando o nosso
abraço.
Raúl Medeiros
Rancho de Romeiros de São Pedro

ROMEIROS EM RETIRO

O Serviço de Hematologia do Hospital Divino Espírito
Santo, numa profícua relação de ajuda com diferentes
grupos organizados, realiza ao longo do ano recolhas externas de sangue.
Os romeiros envolvem-se com as questões da comunidade em que vivem, para ajudar vida de outras pessoas.
Por isso, a Associação Movimento de Romeiros de São
Miguel junta-se a esta caminhada solidária, duas vezes
por ano, a primeira antes das romarias, a segunda durante
o verão.
Assim tem-se mantido esta relação de nobre ajuda ao próximo. Um simples gesto de dar um pouco de si próprio
para a vida de quem necessita.
A iniciativa, é aberta a todos os que têm vontade de ajudar
o próximo.
Todo o trabalho da associação se pauta por princípios do
bem comum, promoção da vida e construção de uma cadeia de solidariedade.
Desenvolve-se pelos núcleos locais, semana após semana,
com um passar de palavra nos locais de trabalho, nas paróquias, nas escolas e na comunicação social.
Assenta fundamentalmente no trabalho de sensibilização
junto das pessoas. Estes pequenos passos são um exemplo
que queremos agradecer e devemos manter em prol de
uma saúde melhor para todos.
Bem hajam, por tão nobre gesto!
Serviço de Hematologia do HDES
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No dia 27 do passado mês de janeiro, reuniram-se os responsáveis das romarias quaresmais de S. Miguel para, em
retiro espiritual, dar novo vigor à sua espiritualidade, e,
assim, aprofundar a sua vivência cristã.
Mais de duzentos romeiros participaram naquele encontro de reflexão, oração e convívio, sob a coordenação da
Associação de Romeiros de S. Miguel, presidida por João
Carlos Leite.
Depois da reunião de trabalhos da Assembleia Geral, começou o retiro propriamente dito com a intervenção do
padre Júlio Rocha com o tema “A Espiritualidade do
Romeiro – Evangelizador em missão”. Numa linguagem
simples mas incisiva, enxarcada de saber, experiência e
testemunho pessoal, o padre Rocha, cativou mentes, moveu corações e estimulou todos os romeiros presentes a
uma ação evangelizadora baseada na oração, no perdão,
na meditação da Palavra e no exemplo.
Depois do almoço foi a vez de cantar Amar como Jesus
amou; Não tenhas medo; Dei por Ti, meu Senhor; e Orai
sem cessar, cânticos que ilustraram os pontos de reflexão
seguintes, emanados do tópico A Espiritualidade e vivências Cristãs no meu dia a dia:
- Pelo Baptismo todos os membros do povo de Deus se
tornam Discípulos Missionários. (cfr. Mt 28,18-20)
Em todos os baptizados, actua a força santificadora do
Espírito que envia a evangelizar.
O povo de Deus é santo em virtude desta unção.
O Espírito guia-o na verdade e condu-lo à salvação.
(Lumen Gentium, 12)
- Todo o cristão é um missionário desde que encontrou
o amor de Deus em Jesus Cristo.
- Ser Discípulo Missionário implica seguir Jesus com
três atitudes, três comportamentos:
a) entregando-se b) renovando-se c) envolvendo-se
a) Aprendizagem permanente através da escuta da sua
Palavra
• Experiência viva da presença amorosa, e operante do

Senhor.
• O essencial é cuidar das necessidades concretas dos
nossos irmãos:
Fome, doença, solidão, tristeza, desespero, depressão,
desilusão, remorso, abandono, pobreza, desorientação,
fastio de viver, sentimentos de autodestruição, falta de
Fé ...
b) Renovando-se (convertendo-se continuamente)
• Largando amarras
• Com Sacrifício e Coragem
• Vendo - julgando - agindo
c) Envolvendo-se
• Cresçamos em ousadia, com coragem evangélica, ainda que para alguns isso pareça sujar-se, manchar-se.
• Todos têm um lugar, todos são convidados a encontrar aqui e entre nós, o seu alimento, a sua paz, a sua
realização.
• Somos meros servidores (cfr. Col 1, 23)
Não podemos ser quem dificulta esse encontro.
Jesus pede-nos como pediu aos seus discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. (Mt 14, 16)
• Perguntemos uns aos outros: - Quais são as necessidades da comunidade?
Da minha freguesia, cidade, dos meus vizinhos...
- Como é que saímos em missão? Sozinhos; em grupo...
- Como é o Antes, o Durante e o Depois de cada
ação?
• Façamos um plano de AÇÃO
Tomemos consciência de que o nosso compromisso baptismal é todo um programa de vida.
Temos de aprender sempre? – Sim! Somos discípulos!
Temos de sair a evangelizar? – Sim!
Somos Todos DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS!
Dionísio DaCosta

