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Região Açores 

 

A reunião da Supra Região de junho de 2017 foi realizada na Região Açores. A equipa reuniu-

se com os equipistas em duas ilhas diferentes, S. Miguel e Terceira, sendo necessário uma 

logística própria com a preparação e com o ajustamento do nosso programa em função do 

programa da SR. Foi um pouco complicado porque ir aos Açores em trabalho é diferente de 

visitar os Açores, facto esse que para nós, regionais, foi difícil de fazer compreender. Era uma 

época festiva na Região e com fortes apelos à diversão e programas alternativos com 

motivações diversas. Ficamos muito gratos não só pela disponibilidade de todos, inclusive do 

Sr. Bispo, que esteve presente, e do nosso Clero, mas também pelo carinho e espírito de 

missão com que todos acolheram os Casais da Supra Região. A este propósito, queríamos 

realçar que nos ficou na memória o facto de um equipista, no final das apresentações, afirmar 

“conhecer-vos a todos…, mas em papel e num quadrado pequeno… na Carta,… mas confesso 

que é mais agradável ver-vos pessoalmente,… e até são mais bonitos e estão com melhores 

cores”. 

 

 

 
 

 
“Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, sentinelas da madrugada que 

sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na 

Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha 

quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica de amor”. 

Papa Francisco, Homilia em Fátima, 13.05.2017  

 

Foi com o coração ainda cheio da mensagem que o Santo Padre nos trouxe, que acolhemos, 

com amor e esperança, a Supra Região, na sua reunião com a Região Açores, a 2 de julho, 

domingo, pelas 16h00 horas, no salão do Seminário Episcopal de Angra. 

Presidiu aos trabalhos Sua Excelência Reverendíssima Dom João Lavrador, Bispo de Angra e 

Ilhas dos Açores, tendo participado a Equipa da Supra Região, o casal Regional Açores, a RS, o 

Setor Açores Centro e um número considerável de casais. Após a distribuição da agenda, 

iniciou-se a reunião com a oração e leitura de Mt 7, 7-14, um tempo de meditação e silêncio, 
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este estado precioso, num mundo de turbulência e ruído, daquele que se cala, que se abstém 

de falar, criador de espaço para Deus, e a saudação e reflexão inicial do Presidente, após a qual 

cada um fez a sua apresentação.  

Na apresentação do Setor Açores Centro foram postas em comum, conforme solicitado, 

alegrias, dificuldades e projetos. Quanto ao que se espera da Supra Região, de destacar a mais-

valia que continuaria a ser para nós, a visita de trabalho, no âmbito do continuar a aprender e 

a crescer, ao longo da vida, de alguém que nos mantivesse a par do que era pretendido e 

estava a realizar-se, não obstante a possibilidade do inverso, traduzido na deslocação ao 

continente de quem fizesse, posteriormente, a transmissão da informação colhida. Por seu 

lado, a Supra Região congratulou-se com o nosso desempenho, incentivou a continuação do 

esforço e disponibilizou-se para não deixar de nos apoiar. 

Finalmente, após a intervenção e exortação final do Presidente da mesa, plena da 

oportunidade e sabedoria a que nos tem vindo a habituar, foi entoado o Magnificat, seguido 

de um abundante e variado lanche, fruto da partilha de todos os presentes, antecedido pela 

distribuição de uma pequena, mas significativa lembrança, da origem vulcânica da nossa terra.   


