
        AO QUERIDO MONSENHOR  

        OSCAR ARNULFO ROMERO 

                 SANTO E MÁRTIR  

DA AMÉRICA E DO MUNDO INTEIRO. 
        

A história de vida de OScar Romero tem início 

Ou se firma em “Cidade BArrios”, de São Miguel 

Quando o casal SaNtos e Guadalupe dá à luz 

Um menino, numa Terra onde faltam leite e mel 

Em casa aprende de seus pais, cOm seus irmãos 

Razões para trabalhar, brincar E rezar, sendo fiel. 

Inicia a caminhada vocacional coM treze anos 

Dando asas ao sonho, buscA seu novo ideário 

Outros planos não lhe atRapalham a vocação 

Mas segue altivo o já Traçado itinerário 

Ordenação sacerdotal aInda em Roma 

Nomeações para páRoco e do Bispo secretário. 

Segue por décadas Dedicado à hierarquia 

E vai distanciando-se dA sua base, afinal 

Não entende a Opção dA Igreja em Medellín: 

“Hoje me sinto Muito deslocado e mal! ” 

Ouve a voz dos pobres quE clamam aos céus 

Reluta, porém, a fazeR a ”Opção Preferencial”. 

Outros são, em fIm, os planos de Deus 

Ser Bispo e Caminhar em “Santiago de Maria” 

Colocando a estrutura dA Igreja a serviço 

Aos mais desvalidos E aos “Boias Fria” 

Recebe a nomeação: Arcebispo De São Salvador 

Aí, o martírio de seu amigO Rutilio o desafia. 

Reza, chora, consulta, Medita... e então afirma: 

“Não pode a Igreja se aUsentar da luta por libertação” 

Uma “Missa Única” na iNtenção de Sétimo Dia 

Lotar a Catedral de São SalvaDor em sinal de união 

Faz, então, aliança com o clerO e com o povo 

Outro passo importante no camInho da conversão. 

Reforça a empatia e a defesa do iNjustiçado povo 

Ousa continuar denunciando Tal regime opressor 

Mártir em defesa da fé E da Justiça do Reino... 

Encontra Rutilio e outros no “ReIno do Salvador” 

Romero: “Eu ressuscitaRei nas lutas do meu povo” 

O Santo que foi pastor, prOfeta, mártir e pregador. 

 

Frei João Osmar D’Ávila - OFM 

Agudo, RS, 24 de março de 2020              

40 anos do Martírio de Oscar Romero 

-‐------ 

Obs. Você pode ler de alto a baixo no início  

          e no meio de cada verso.  


