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Eis a sétima palavra de Nossa Senhora.
Notemos, antes de mais, que nestas palavras Ma-

ria exprimiu o segredo profundo da sua própria vida. 
Na verdade, Maria pronuncia estas palavras num 

momento de prova, de dor (ainda que velada) e não 
num tempo de entusiasmo, de euforia. Enquanto ex-
prime um convite a Cristo com tranquilidade, Maria 
esconde um sofrimento análogo ao daquela mulher 
sirofenícia de que nos fala Mateus. 

Conhecemos a história: Jesus tinha-se dirigido 
para as regiões de Tiro e Sídon, e a mulher, originária 
daquelas regiões, pediu a Jesus para lhe curar a filha. O 
Senhor, depois de os discípulos Lhe terem pedido que a 
escutasse, respondeu: “Não fui enviado senão às ove-
lhas perdidas da casa de Israel”. Nesta altura a pobre 
mãe diz-Lhe: “Mas até os cães comem das migalhas 
que caem da mesa dos seus donos” (cfr Mt 15, 21 - 28). 
Certamente que esta mulher tinha sentido desgosto, so-
frimento, tinha-se sentido repudiada. Mas não obstante 
isto, teve uma enorme confiança em Jesus. 

Também o centurião tinha ido ter com Jesus para 
Lhe suplicar curasse o criado gravemente doente e 
Jesus respondeu-Lhe com uma frase que podemos 
ler na interrogativa: “Poderei Eu entrar em tua casa?”, 
fazendo assim notar ao centurião que um hebreu não 
entrava em casa de um pagão. Porém o centurião teve 
a coragem de dizer: “Eu não sou digno que entres na 
minha morada; mas diz somente uma palavra e o meu 
servo será salvo” (cfr Mt 8, 5 - 13). 

Uma outra situação que nos faz lembrar aquela 
de Maria em Canã é o episódio do funcionário régio. 
Jesus tinha ido de novo a Canã da Galileia e o funcio-
nário, que tinha um filho doente, pediu-Lhe para ir jun-
to do filho para o curar. Jesus diz-lhe: “Se não vedes 
sinais e prodígios não acreditais”. Então o funcionário, 
condoído, insiste: “Senhor, vem depressa, antes que o 
menino morra” (Jo 4, 46 - 54). 

O paralelismo entre estes factos que evocamos e 
o episódio de Canã é evidente. Também Maria ouviu o 
Filho responder-Lhe: “Senhora, que nos importa? Ain-
da não chegou a minha hora” (Jo 2, 4). 

Os exegetas interpretam de vários modos as pa-
lavras de Jesus, mas certamente que essas palavras 
não foram uma aceitação entusiástica da proposta da 
Mãe e Ela poderia ter recuado. Tantas vezes nós, em 
situações semelhantes, nos indispomos e decidimos 
pela retirada, deixamos que as coisas rolem... Maria, 
porém, sabe que se trata de uma prova: a prova da 
fé. Ela não desanima, não esmorece, mas persevera 
e diz a Jesus: apesar das aparências confio-Te tudo, 
meu Filho, e convido os outros a obedecerem-Te sem 

hesitações. 
As palavras de Maria exprimem, portanto, a supe-

ração de um momento de prova, de silêncio de Deus. 
Segunda consideração: o convite aos servos nasce 

de uma inclinação profunda do coração de Maria. As 
Suas palavras traduzem o “sim” primordial da Anun-
ciação. Por detrás do “Fazei tudo o que Ele vos disser” 
está Maria inteira. A Sua vida foi, de facto, um grande 
“sim” ao Senhor, um “sim” pleno de alegria e confian-
ça. Maria, cheia de graça, Virgem Imaculada, viveu toda 
a Sua vida numa total abertura a Deus e isto também 
nos momentos mais difíceis que atingiram o apogeu no 
cimo do monte Calvário, aos pés da cruz. Nunca, em 
circunstância alguma, Maria retirou o Seu “sim”. 

Aqui, em Canã, o “sim” de Maria traduz-se numa 
frase: estai também vós prontos a fazer o que Ele vos 
pede, tudo aquilo que Deus vos diz, porque o homem 
encontra o seu bem e felicidade no cumprimento da 
vontade de Deus.

Terceira consideração: Maria não sabe o que é 
que Jesus poderá dizer aos serventes, não sabe se Ele 
irá fazer um milagre ou se mandará comprar vinho; 
Maria nada sabe. 

No texto grego, de facto, a frase soa a indetermina-
do: “Seja o que for que Ele tenha a dizer-vos, fazei-o”. 

No coração de Maria que pronuncia estas pala-
vras está a certeza de que é necessário confiar em 
Deus, está a grande esperança que não desilude, por-
que Deus é a porta de saída para as situações aparen-
temente fechadas da história. 

Também da esperança nasce, portanto, o convite 
de Maria aos servos. 

Quarta consideração: as palavras “Fazei o que Ele 
vos disser” nascem de um espírito muito prático. 

Maria não pede aos servos que considerem aten-
tamente o problema, que lhe procurem as causas, que 
façam um inquérito para saber de quem é a culpa de o 
vinho ter faltado. Diz simplesmente: “Fazei”, agi, atuai. 

Ela sabe que não é quem diz “Senhor, Senhor”, mas 
sim quem faz a vontade de Deus que entra no Reino dos 
Céus; quem ouve a palavra e a põe em prática é seme-
lhante a um homem sábio que edificou a casa sobre a 
rocha” (cfr Mt 7, 21 - 27). Maria sabe bem que são “bem-
-aventurados aqueles que escutam a palavra de Deus e a 
põem em prática” (Lc 11, 28), e não aqueles que a estu-
dam ou sobre ela discutem em mesas redondas. 

Então cá fica o conselho, com sabor a imperativo: 
“Fazei o que Ele vos disser”! 

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

“Fazei o que Ele vos disser”
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Nos domingos do mês de Maio, mês de-
dicado particularmente a Nossa Senhora, a 
Basílica do Sameiro irá acolher, a partir das 
15.00 horas, mais um Encontro de Coros Li-
túrgicos. Será um agradável momento para 
manifestarmos o nosso carinho e devoção à 
Mãe do Céu e para apreciarmos o trabalho 
que nas comunidades paroquiais se vai fa-
zendo em prol da música litúrgica. Inscreve-
ram-se os seguintes grupos:

Dia 07 - Vox Caeli (Cantanhede) e Coral do 
Sameiro

Dia 14 - Regina Coeli (Vinhós-Fafe); Coral de 
Antime; Coral Manuel Faria (Seide); 
Coral da Lama e Coro Infantil da 
Lama (Barcelos

Dia 21 - Coral Litúrgico de S. Tiago da Cruz 
(Famalicão); Coral de Areias-S. Vi-
cente (Barcelos) e Grupo Coral de 
Viatodos

Dia 28 - Coral de Dume; Coral de Sequeira; 
Coral de Vizela; Coral Novo Rumo e 
Coral de Delães.

Encontro de Coros Litúrgicos
Santuário do Sameiro
Maio 2017
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Que sorte a nossa. Nossa Senhora, no 
próximo dia 1 de Maio, descerá do Monte Sa-
meiro, atá à nossa cidade, onde, durante um 
mês inteiro permanecerá entre nós, visitando 
algumas das paróquias urbanas.

E, é num momento muito frágil da nossa 
vida, com constantes atentados, guerras por 
esse mundo fora, crianças e mulheres maltra-
tadas, fome, desemprego e um sem número 
de atropelos, que vamos receber a Nossa Mãe 
do Céu.

Que oportunidade ímpar para A visitar 
e Lhe pedirmos a sua intercepção, sempre 
atendida, de forma a que este males que 

grassam na nossa sociedade, sejam banidos, 
que todos tenhamos paz, saúde e ocupação e 
que, as perseguições por motivos religiosas 
sejam, de uma vez por todas, erradicadas do 
nosso quotidiano.

Esta visita de Nossa Mãe do Céu termina-
rá no dia 4 de junho, dia em que acompanha-
remos, em peregrinação, Nossa Senhora de 
volta a Sua casa, a Basílica do Sameiro, onde, 
a longo dos tempos tem zelado por nós.

Obrigado Nossa Senhora pela Tua dispo-
nibilidade em atender estes teus filhos, que 
muita veze de Ti, vivem afastados. 

Nossa Senhora vem até nós

Neste monte, sobranceiro
ao meu lar, gozo o carinho
da Senhora do Sameiro,
sobre o coração do Minho
 Vista do alto da montanha
 deitada de lés a lés, 
 Braga parece uma aranha
 que Maria tem aos pés…

Em cada braço suspenso
um turíbulo de amor,
faz surgir ondas de incenso
de gratidão e louvor.

 Nossa Senhora da Rosa
 do Carmo, da Conceição!
 -garbosa, maravilhosa, 
 Florida “Vara de Aarão”!

Senhora-a-Branca e do Leite!
quanta infeliz pecadora
não acende luz de azeite
A Vossos pés e não ora!

 Senhora da Torre! quanta
 miséria triste e vergonha
 o olhar a Vós não levanta
 sem que ninguém o suponha

Guadalupe dá ideia
de subir ao céu. Parece
alma que por Deus anseia
na mais fervorosa prece.

 Na aridez desoladora
 do exílio, quando é precisa
 a Graça, Nossa Senhora
 é Nuvem que fertiliza.

O seu amor desabrocha
como lírio, junto às fontes
ou entre o musgo da rocha,
pelos píncaros dos montes.

 Linda terra prometida!
 vinho e pão, flores e mel!
 -cada outeiro, branca ermida
 e cada campo, um vergel!

Monumentos, relicários
da Fé- glorioso troféu!
São os marcos miliários
A guiar-nos para o Céu…

POESIA
DO SAMEIRO
NO SAMEIRO

Continua no próximo número
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As pessoas preocupam-se em ser simpá-
ticas, mas pouco se esforçam para ser empá-
ticas, e algumas talvez nem saibam o que o 
termo significa. A empatia surge com a capa-
cidade de perceção mais profunda dos senti-
mentos dos outros: trata-se de conseguir per-
ceber o que se passa no íntimo do ser humano. 
Para isso, precisamos estar disponíveis para 
conhecer o outro, admitir as nossas fraquezas 
e reconhecer as nossas qualidades para estar 
recetivo aos sentimentos dos outros.

Diariamente relacionamo-nos com as 
mais diferentes pessoas: diversas raças, di-
ferentes credos, experiências e expectativas. 
Existem muitos discursos sobre amar o pró-
ximo e colocar-se no lugar do outro, mas na 
prática, isso não acontece.

Exemplo disto mesmo é quando, por ve-
zes, vemos uma pessoa em cadeira de rodas, 
amputadas ou com algum síndrome e logo 
vem aquele sentimento de pena. Achamos 
que estas pessoas são infelizes e carregam 
um fardo injusto. Isto não é colocar-se no lu-
gar do outro; isto é julgar sem argumentos. 
Somos cheios de ideias pré-concebidas, inse-
ridos na sociedade. Mas, na realidade, estas 
pessoas são seres humanos, e se são felizes 
ou não, se queremos saber como é a vida de 
determinada pessoa, teremos de lhe pergun-
tar. Não podemos ficar a achar, imaginando 

coisas que simplesmente não conhecemos.

Ser empático é algo natural no ser humano: 
quando vemos alguém sofrer, a tendência será 
ajudar, pois reconhecemos no outro, alguém 
como nós e identificamo-nos com ele. Assim, a 
empatia funciona de forma “automática”, aju-
dando na comunicação, uma vez que abre uma 
conexão entre os sentimentos das pessoas.

No entanto, ter empatia por alguém, não 
significa ser igual ao outro. Muito pelo con-
trário. A empatia surge à medida que nos tor-
namos recetivos às diferenças. Devemos nos 
esforçar por compreender as particularidades 
da outra pessoa. Não podemos projetar o nos-
so “eu” na outra pessoa para aceitá-la, nem 
podemos tentar imitar as ações ou copiar os 
pensamentos dessa pessoa. Cada ser huma-
no é único e para viver em sociedade precisa-
mos respeitar uns aos outros.

Dizer que temos problemas, que as coi-
sas não funcionam, reclamar, é fácil! Mas, 
contribuir com sugestões e melhorias, procu-
rando soluções, tem sido cada vez mais difícil. 
Em vez de reclamar, experimente um dia viver 
a vida de alguém, colocar-se no lugar do outro 
é um exercício nobre que faz bem a qualquer 
ser humano. Se fosse possível viver a vida de 
alguém por um dia, certamente as pessoas 
pensariam duas vezes antes de reclamar da 
vida e das pessoas.

Conseguimos desenvolver esta capaci-
dade quando nos libertamos do pensamento 
egoísta, ou seja, quando deixamos de pensar 
o outro a partir daquilo que queremos enten-
der e acreditamos ser o certo.

Sejamos mais empáticos do que simpá-
ticos. Os outros apenas esperam de nós que 
tenhamos consciência de que só desenvol-
vendo a empatia é que se cria uma corrente 
de acertos e de responsabilidade. Colocar-se 
no lugar do outro não é uma simples gentileza 
que se faz; é a solução para fazer parte de 
uma sociedade civilizada. Somos todos feitos 
da mesma força universal, aquela força que 
nos impulsiona, a querer sempre melhor. Não 
deixe que a sociedade o torne uma máquina, 
seja diferente, seja real!

Dra. Clarisse Queirós / Socióloga

Um no lugar do outro
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Em 13 de Maio de 2016, na sua homi-
lia, em Fátima, o Senhor Cardeal Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente, disse uma frase 
quem bem podia servir de mote à vida cris-
tã de qualquer paróquia, diocese ou mesmo 
de toda a Igreja: «ao Sagrado Coração de Je-
sus pelo Imaculado Coração de Maria, assim 
resumiremos a devoção cristã – e a própria 
mensagem de Fátima». 

Para entender melhor esta frase vale a 
pena ler uma breve citação de uma entre-
vista feita ao Senhor Cardeal Patriarca no 
“Observador” onde lhe foi perguntado: «Por-
que acha que vão tantas pessoas a Fátima? 
Tantos milhões de pessoas, todos anos? Vão 
à procura de quê, à espera de quê?». O Se-
nhor Patriarca respondeu: «Vão à procura do 
mesmo que levava as pessoas a irem ao en-
contro de Jesus, como lemos nas páginas do 
Evangelho. Exactamente o mesmo. Encontro 
ali, naquela simplicidade cristã das coisas de 
Fátima – e sublinho o cristão não como ad-
jectivo apenas, mas quase como substantivo 
–, encontro ali, dizia eu, o que aquelas mul-
tidões encontravam à volta de Jesus». Ago-
ra já começamos a entender melhor a frase 
antes citada: «ao Sagrado Coração de Jesus 
pelo Imaculado Coração de Maria, assim re-
sumiremos a devoção cristã – e a própria 
mensagem de Fátima».

Continuando a apresentar este tema, vale 
a pena voltar a ler as palavras da Irmã Lúcia, 
vidente de Fátima, que se surpreendia a ver 
nos acontecimentos de Fátima o mesmo que 
lia no Evangelho. 

Escreveu a Ir. Lúcia na sua Quarta Me-
mória: «Dia 13 de Setembro de 1917 – Ao 

aproximar-se a hora, lá fui, com a Jacinta e 
o Francisco, entre numerosas pessoas que a 
custo nos deixavam andar. As estradas esta-
vam apinhadas de gente. Todos nos queriam 
ver e falar. Ali não havia respeito humano. Nu-
merosas pessoas, e até senhoras e cavalhei-
ros, conseguindo romper por entre a multidão 
que à nossa volta se apinhava, vinham pros-
trar-se, de joelhos, diante de nós, pedindo que 
apresentássemos a Nossa Senhora as suas 
necessidades. (...) Ali apareciam todas (as) 
misérias da pobre humanidade. E alguns gri-
tavam até do cimo das árvores e paredes, para 
onde subiam, com o fim de nos ver passar. (...) 
Quando agora leio, no Novo Testamento, es-
sas cenas tão encantadoras da passagem de 
Nossos Senhor pela Palestina, recordo estas 
que, tão criança ainda, Nosso Senhor me fez 
presenciar, nesses pobres caminhos e estra-
das de Aljustrel a Fátima e à Cova de Iria, e 
dou graças a Deus, oferecendo-Lhe a fé do 
nosso bom Povo português. E penso: se esta 
gente se abate assim diante de tês pobres 
crianças, só porque a elas é concedida mise-
ricordiosamente a graça de falar com (a) Mãe 
de Deus, que não fariam, se vissem diante de 
si o próprio Jesus Cristo?».

Passado praticamente um século dos 
acontecimentos descritos pela Irmã Lúcia, 
Nossa Senhora de Fátima continua a exer-
cer um fascínio único e a transportar-nos de 
forma maravilhosa para o ambiente que se 
gerava à passagem de Jesus pelas terras da 
Palestina. E porquê? É certamente uma gra-
ça do excessivo Amor de Deus que quer con-
tinuar a tocar-nos o coração e a atrair-nos 
para Si. Deus não nos abandonou... e até 
nos enviou a Virgem Maria para nos atrair ao 
seu coração... para nos trazer a consolação 
da fé – luz para o nosso caminho – e para 
nos incitar a aderir de alma e coração ao 
Evangelho de Seu Filho: do Coração de Maria 
ao Coração de Jesus. De facto, o centro da 
Mensagem de Fátima é a veemente incita-
ção a que nos convertamos a Deus de todo o 
coração, e já foi esse o centro do Evangelho 
de Jesus: «Não ofendam mais a Deus Nosso 
Senhor que já está muito ofendido... é preci-
so que se emendem, que peçam perdão dos 
seus pecados...». Nisto se resume a Mensa-
gem de Fátima, com todos os seus aspectos 

(a dimensão trinitária, o Sacramento da Eu-
caristia, a adoração, a insistência na oração 
e no sacrifício, a necessidade da conversão, 
a oração do Terço do Rosário, o amor pelos 
pobres pecadores, os Primeiros Sábados, a 
consagração da Rússia, a perseguição da 
Igreja, o martírio do Bispo vestido de branco, 
etc). Fátima é o Evangelho vivo e escancara-
do diante dos nossos olhos!

Foi precisamente esta a impressão com 
que fiquei do tempo que, por dom de Deus, 
acompanhei a visita da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima às dioceses de 
Portugal. Também nessa ocasião, como em 
Fátima em 1917 e no tempo de Jesus, «não 
havia respeito humano», mas uma grande 
liberdade, um enorme entusiasmo e um for-
tíssimo desejo de Deus. Realmente Jesus não 
abandonou o Seu povo peregrino e, por Amor, 
enviou-nos a Sua própria Mãe para converter 
o nosso coração a Deus... para nos fazer ade-
rir ao Seu Evangelho.

A Mãe do Céu fez a sua parte. Cabe-
-nos agora acolher e viver a sua Mensagem, 
e assim poderemos saborear a Paz que só 
no Coração de Deus podemos encontrar: «Ao 
Sagrado Coração de Jesus pelo Imaculado 
Coração de Maria, assim resumiremos a 
devoção cristã – e a própria mensagem de 
Fátima».

Pe. Fernando António

Fátima e os tempos evangélicos

“Ao Sagrado Coração de Jesus pelo 
Imaculado Coração de Maria”
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Estando a viver um Ano Mariano, comemoran-
do o centenário das Aparições de Fátima, publica-
mos no nosso Jornal um interessante trabalho de 
D. Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, 
sobre as Alianças de Nossa Senhora e Portugal. 

Na História Bíblica percebemos como Deus 
estabeleceu alianças com o Povo de Israel; de fac-
to ao longo da história que Deus estabelece alian-
ça com pessoas concretas e com povos.

 A primeira grande aliança encontrá-mo-
-la nas primeiras páginas da Sagrada Escritura: 
Deus estabeleceu uma aliança com Adão e Eva 
(Gen 1, 2). Quando Deus os criou à Sua imagem 
e semelhança, estabeleceu um relacionamento 
religioso-ético moral. E Deus estabeleceu como o 
relacionamento seria. Havia mandamentos. Houve 
estipulações de vida e morte. Mesmo antes de a 
humanidade pecar havia uma aliança na Criação. 
Mas esta aliança foi destruída pela infidelidade do 
Homem, pelo pecado. Mas Deus não desiste do 
seu “sonho” e logo de seguida faz uma aliança de 
graça (segunda aliança) com a humanidade. Ime-
diatamente após a queda, Deus estabeleceu uma 
aliança da graça. A graça de Deus se demonstrou 
logo que surgiu o pecado. É um Deus Criador e um 
Deus Amor. 

A Aliança incondicional entre Deus e Noé (es-
pecificamente) e Deus e a humanidade (em geral). 
Depois do dilúvio, Deus prometeu à humanidade 
que nunca mais destruiria a vida na Terra com um 
dilúvio (ver Gênesis capítulo 9). Deus deu o arco-
-íris como sinal da aliança, a promessa de que 
toda a terra nunca mais teria um dilúvio e uma 
lembrança de que Deus pode e vai julgar o pecado 
(2 Pedro 2, 5).

A Aliança de Deus com Abraão. Deus prome-
teu que faria o nome de Abraão grande (Génesis 12, 
2), que Abraão teria uma grande descendência (Gé-
nesis 13, 16), e que ele seria o pai de muitas nações 
(Génesis 17, 4-5 ). Uma outra provisão na Aliança 
Abraâmica é que as famílias do mundo seriam 
abençoadas através da linhagem física de Abraão 
(Génesis 12, 3; 22, 18). Esta é uma referência ao 
Messias, que viria da linhagem de Abraão.

Aliança Palestiniana (Deuteronómio 30, 1-10). 
A Aliança Palestina amplia o aspecto de terra deta-
lhado na Aliança Abraâmica. De acordo com os ter-
mos deste pacto, se o povo desobedecesse, Deus 

faria com que fossem espalhados pelo mundo (Deu-
teronómio 30, 3-4), mas Ele acabaria por os restaurar 
numa nação (v. 5). Quando a nação for restaurada, 
então eles vão obedecê-lo perfeitamente (versículo 
8), e Deus fará com que prosperem (v. 9).

A Aliança Mosaica era uma aliança condi-
cional que ou trazia a bênção de Deus pela obe-
diência ou a maldição de Deus pela desobediência 
sobre a nação de Israel. Uma parte da Aliança Mo-
saica (Êxodo 20) eram os Dez Mandamentos e o 
resto da Lei, que continha mais de 600 comandos, 
cerca de 300 negativos e 300 positivos. Os livros  
históricos do Antigo Testamento detalham (Josué-
-Ester) como Israel obedeceu ou se desviou da Lei 
do Senhor.

A Aliança Davídica amplifica o aspecto da 
“semente” na Aliança Abraâmica. As promessas 
feitas a David nesta passagem são significativas. 
Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria 
para sempre e que o seu reino haveria de existir 
peara sempre (v. 16). Obviamente, o trono de Davi 
nem sempre será próspero. Mas surgirá o tempo 
em alguém da linhagem de Davi vai novamente 
sentar-se no trono e governar como rei. Este futuro 
rei é Jesus (Lucas 1, 32-33).

Na Nova Aliança, Deus promete perdoar os 
pecados. Jesus Cristo veio para cumprir a Lei de 
Moisés (Mateus 5, 17) e criar uma nova aliança 
entre Deus e Seu povo selada com o Seu próprio 
sangue. Agora que estamos sob a Nova Aliança, 
tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres 
da penalidade da Lei. Temos agora a oportunida-
de de receber a salvação como um dom gratuito 
(Efésios 2, 8-9).

Enquanto Povo e Cultura, importa mergulhar 
nas nossas raízes e aí encontrarmo-nos com a 
nossa História e com a nossa identidade. Podemos 
contar a História de Portugal a partir das suas sete 
Alianças com Nossa Senhora. 

Primeira Aliança
Portugal foi, desde o primeiro momento, Terra 

de Santa Maria

D. Afonso Henriques e o 
Mosteiro de Alcobaça

D. Afonso Henriques (1109-1185) recebeu 
com o sangue e bebeu com o leite materno a 
devoção a Nossa Senhora. Um documento pro-
veniente do Mosteiro de Alcobaça faz constar que 

“El-Rei D. Afonso Henriques, logo, desde menino, 
foi posto debaixo do amparo da Bem-Aventurada 
Mãe de Deus, Senhora nossa, por cuja intercessão 
alcançou a saúde das pernas”.

Reza, de facto a velha “Crónica dos Senhores 
Reis de Portugal”, que D. Afonso Henriques nasceu 
tolhido das pernas e que esse defeito se reportou 
humanamente incurável. De facto, “quando ele ti-
nha cinco anos, apareceu Nossa Senhora a Egas 
Moniz e ordenou-lhe que fizesse escavações em 
determinado lugar, onde estava soterrada uma ima-
gem Sua e uma igreja que outrora tinham começa-
do a construir em Sua honra. Mandou, que orasse 
ali e colocasse o menino sobre o Altar, prometeu 
que ele ficaria curado e recomendou que o fizes-
se guardar cuidadosamente, porque Seu Filho que, 
por ele, destruir os inimigos da fé”. Santa Maria de 
Cárquere vem referido na Crónica de 1419 como lo-
cal da cura milagrosa de D. Afonso Henriques. Egas 
Moniz da casa de Ribadouro teria pedido ao conde 
D. Henrique, que o deixasse ser o aio da descendên-
cia que esperava de Dª Teresa, independentemente 
de vir a ser um filho varão ou uma filha.

Ainda antes do Rei de Leão reconhecer sole-
nemente a D. Afonso Henriques o título de Rei de 
Portugal, o nosso Monarca consagrou o seu Reino à 
Virgem Maria, desde logo, considerada Padroeira de 
Portugal: “desejando agora de ter também por ad-
vogada diante de Deus a Bem-aventurada Virgem, 
de consentimento de meus vassalos, os quais por 
seu esforço sem ajuda nem socorro estranho me 
colocaram no trono real, ordeno que eu, meu reino, 
minha gente, meus sucessores fiquemos debaixo 
da tutela e proteção, defensão e amparo da Bem-
-aventurada Virgem Maria... Portanto, a vós Virgem 
Mãe do meu Senhor Jesus Cristo..., eu, humilde-
mente servo vosso, D. Afonso, Rei de Portugal, vos 
peço que defendais meu reino dos Mouros, inimigos 
da Cruz de vosso Filho e conserveis minha coroa li-
vre de sujeição estranha e corroboreis no trono real 
fiéis servos da minha geração” (in História do Culto 
de Nossa Senhora em Portugal, A. PIMENTEL).

Os monumentos erigidos no país, em honra 
da Mãe de Deus, desde a Independência da Nação, 
são eco desta Consagração:

- Santa Maria de Alcobaça é fruto de um voto 
de D. Afonso Henriques quando planeava a difícil 
conquista de Santarém.

- Santa Maria de Alcáçova, edificada em San-
tarém sete anos após a tomada desta cidade re-
corda a façanha da conquista de Santarém, assu-
mindo-se como ação de graças a Nossa Senhora.

- Nossa Senhora dos Mártires, D. Afonso Hen-
riques eleva um templo em memória de Nossa 
Senhora dos Mártires”, em tributo de gratidão à 
Virgem Santíssima, pelo auxílio prestado no com-
bate travado nas proximidades de Sacavém, dias 
depois do cerco de Lisboa (cf. Duarte Nunes, Cró-
nica d ‘EI Rei Afonso Henriques, A Pimentel, 14-15, 
Lisboa, 1899). Dedicação da Catedral de Lisboa.

(continua no próximo número)

Nossa Senhora na nossa História
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Avizinha-se mais um grande dia de roma-
gem ao Monte Sameiro, acompanhando Nos-
sa Mãe até à Sua casa predilecta a Basílica 
do Sameiro.

Como já demos conta, Nossa Senhora do Sa-
meiro virá até à cidade, em procissão automóvel, 
no dia 1 de maio. Sairá do Santuário do Sameiro 
por volta das 21,00 horas e ficará, neste seu pri-
meiro dia de visita, “hospedada” na paróquia de 
Santo Adrião. Como também sabemos durante o 
mês de Maio (mês de Maria) percorrerá as paró-
quias urbanas da cidade, sendo que no dia 31 e 
Maio a Senhora virá do Pópulo até à Sé Catedral 
onde permanecerá até ao dia 4 de maio, dia em 
que rumará ao Santuário do Sameiro.

Entretanto, no dia 2 de Junho realizar-se-
-á uma procissão nocturna por algumas ruas 
da cidade, saindo da Sé Catedral e voltando 
ao mesmo local, numa aproximação a todos 
os que desejarem saudar Nossa Senhora. 

Finalmente e como é habitual, no dia 4 de 
junho pelas 7,00 horas, lá estaremos reuni-
dos no adro da Sé para acompanharmos Nos-
sa Senhora no seu regresso ao alto do Monte 
Sameiro.

E é neste espaço de tempo (cerca de 4 
horas de caminhada) que podemos e deve-
mos aproveitar para, acompanhando toda 
a celebração, nos interiorizarmos e, pedir a 
Nossa Senhora por todos os nossos que, de 
uma forma ou de outra, necessitam do Seu 
auxílio. É um tempo que deve ser aproveitado 
para uma reflexão do que tem sido a nossa 
postura perante Nossa Senhora. Sim, porque 
ir à peregrinação apenas para “esticar as per-
nas”, convenhamos, não será a melhor forma 
de usar este tempo precioso.

É tempo de definirmos o que queremos 
perante aquilo em que acreditamos e nos 
valores que defendemos. Assumirmos de 

alma e coração a nossa condição de cristãos 
e católicos, não imposta mas de escolha pró-
pria e individual. 

Não caiamos no facilitismo do “sou cató-
lico não praticante”. Ou se é católico ou não, 
ou se pratica ou não. E se estamos seguindo 
os nossos irmãos na peregrinação, devemos 
fazê-lo em silêncio, acompanhando os cân-
ticos que se vão ouvindo estrada acima, re-
zando por todos os doentes, pelos mais des-
favorecidos da sociedade, pelos que não têm 
trabalho e por isso não têm como sustentar a 
família e principalmente pelos nossos irmãos 
que um pouco por todo o mundo, são alvo de 
perseguições e morte. 

E chegados ao santuário iremos partici-
par na Sagrada Eucaristia, a festa maior para 
todos nós, pois aqui estamos mais perto de 
Deus. Apelamos a todos os que participam 
na peregrinação, nomeadamente os que são 
portadores dos diversos estandartes das pa-
róquias, que fiquem para a eucaristia, que 
coloquem os seus belos estandartes ao lado 
uns dos outros, para assim darmos um co-
lorido maior à nossa festa. Que bonito que é 
estarmos todos reunidos para ouvir a palavra 
do Senhor. Haverá momento mais sublime 
do que este? Pessoalmente, acho que não, 
ou melhor, tenho a certeza que não. Comer 
do mesmo pão, à mesma mesa dos meus ir-
mãos, é para mim dos mais felizes e como-
ventes momentos da vivência cristã.

Vamos todos acompanhar Nossa Senhora 
do Sameiro.

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

Peregrinação Arquidiocesana  
ao Sameiro 2017

Tal como tem sucedido nos últimos anos, 
vão realizar-se as Procissões de Velas, que 
tanta gente levou até Nossa Senhora.

Sempre imbuídos do mesmo espírito, es-
tar perto da nossa Mãe do Céu, vamos tornar 
estes dias 12 de cada mês – de Junho a Ou-
tubro- momentos de oração e de comunhão 
entre todos nós, participantes, mas acima de 
tudo, devotos de Nossa Senhora do Sameiro.

A saída será, sempre, junto à estátua do 
Papa João Paulo II, às 21,30 horas, seguindo 
daí, em procissão, até à Basílica do Sameiro, 

onde guardaremos alguns minutos para re-
zarmos junta a Nossa Senhora.

Venham e tragam os vossos amigos para, 
juntos, pedirmos a Nossa Senhora que nos 
ajude a todos nós e, principalmente pedir-lhe 
a paz para o mundo.

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

Nota: no dia 12 de Maio não haverá procissão uma vez que o Papa 
Francisco estará em Fátima e com certeza que muitas pessoas irão 
a Fátima ou estarão a ver a transmissão televisiva, pelo que se de-
cidiu não realizar a procissão neste dia.

Procissão de Velas no Santuário do Sameiro
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São tempos miseráveis, aqueles que vi-
vemos. Não só porque há falta de bens bási-
cos essenciais à vida humana (água potável 
por exemplo), que levam à morte de milhares 
de pessoas, sobretudo crianças, em todo o 
mundo, mas principalmente, a falta de valo-
res sólidos de solidariedade e humanidade 
que foram, desde há muito tempo, pura e 
simplesmente esquecidos.

Ter o carro mais caro ou a roupa de mar-
ca mais “top” de momento é, para muitas 
pessoas, a preocupação primeira. Não impor-
ta que o vizinho do lado esteja a passar mal, 
o que interessa sou eu e mais ninguém. Se 
eu tenho, está tudo bem. Os outros, é lá com 
eles.

É assim, que uma grande maioria de pes-
soas, levam a sua vivência diária, sem sequer, 
nem por um instante que seja, pararem para 
pensar, por que razão é que estamos a assis-
tir ao que hoje se passa em todo o mundo, 
onde se mata com a maior facilidade, sem 
remorsos, apenas porque nos “enxofraram” a 
cabeça, nos prometeram vida eterna e aces-
so a dinheiro sujo, que satisfaz a nossa sede 
desmesurada, de consumo.

Perdeu-se a noção do razoá-
vel, tendo a ganância, a corrupção 
e a sede de poder, tomado conta 
das “células cerebrais” de grande 
parte das pessoas. E quando o po-
der cai nas mãos de alguns déspo-
tas, então, a vergonha e a miséria 
ainda são maiores. 

Vive-se para a ostentação, 
mostrar aos outros o nosso poder 
económico, mesmo que, em mui-
tos casos, seja de proveniência 
duvidosa. Mas isso não importa, 
afinal é o que todos fazem, é, nor-
malmente, a importância que se lhe atribui. 
Ou seja, hoje nem vergonha há.

Que é feito da compaixão, da misericór-
dia, do humanismo? São palavras vãs, reti-
radas, à socapa, do dicionário? Muita gente 
nem sequer o significado sabe, não por igno-
rância cultural, mas por conveniência intelec-
tual. Não sei e nem quero saber, dá-me jeito 
ser assim. Deixa-me descansado saber que 
no meu pequeno círculo, nada nos falta.

Então e os outros? Os que passam fome, 

os que são perseguidos e mortos, os que não 
têm pão para dar aos seus, os que vivem sob 
o domínio de regimes sangrentos, desonestos 
e cruéis? Ah, esses não sei, aqui não temos 
disso.

Chegará um dia, ai sim chegará, onde 
vamos finalmente perceber, e então já tarde, 
como desperdiçamos, de forma lisonjeira, 
uma vida que poderia ter sido rica…não de 
dinheiro, mas de obras. E como iremos chorar, 
perante a impossibilidade de voltarmos atrás.

José Campos

A pior das misérias


