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O Povo de Deus sempre foi um povo a caminho…
De facto, já no Antigo Testamento Abraão se pôs a 

caminho.
O povo de Israel é um povo a caminho, ou porque 

forçado a exílios, ou porque em regresso para a Terra da 
Promessa. 

Quando se inicia o tempo novo, Maria aparece-nos a 
caminho, à procura da sua prima Isabel. 

E Jesus caracteriza-se como o eterno caminhante: o 
Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. 

À imagem de Jesus, a primeira comunidade cristã 
aparece-nos como uma comunidade dinâmica, móvel, 
itinerante. 

Para pertencer a essa comunidade era necessário 
percorrer várias etapas. Por isso existiam os catecúme-
nos (que se preparavam para o batismo), os iluminados 
(que tinham recebido a iluminação batismal), os discípu-
los (isto é, aqueles que estavam em aprendizagem) e os 
cristãos (considerados maduros)... 

Desde os tempos da Igreja primitiva que ser cristão 
não é um ponto de chegada, mas sim uma estrada que 
se começa, que continua, que progride. 

Os próprios evangelhos espelham este carácter di-
nâmico do ser cristão. 

Assim, Marcos pode considerar-se o Evangelho dos 
catecúmenos, um evangelho composto para os pagãos. 
Contém tudo o que eles devem assimilar e viver para 
estarem aptos a receber o batismo. Pretende levá-los a 
deixarem a religiosidade pagã, mágica, supersticiosa e a 
entrarem no mistério do reino de Deus. 

Mateus pode considerar-se o Evangelho do cate-
quista. O evangelista diz ao recém-batizado que esse 
Jesus Cristo que recebeu no batismo não existe apenas 
na sua memória ou no seu coração, mas deve ser en-
contrado todos os dias na comunidade dos irmãos. Nesta 
linha se compreendem frases como: “Aquilo que fizerdes 
a um dos mais pequeninos é a mim que o fazeis” (Mt 
25, 45)... Nos pequenos, nos pobres, o cristão batizado 
deve aprender gradualmente a reconhecer a presença de 
Cristo. 

O evangelista Lucas pode denominar-se o evange-
lho da testemunha. Quando o cristão é já um membro 
responsável, então põe-se a pergunta: que posso eu fazer 
por aqueles que não creem? Ora Lucas contém as indica-
ções para a formação daquele que deve ser testemunha. 
Lucas ensina o cristão a levar a palavra àqueles que não 
acreditam. 

João pode considerar-se o evangelho do cristão ma-
duro. Por isso ele não fala de virtudes e de vícios, não fala 
nem de obediência ou do perdão mútuo, nem de deveres 
matrimoniais ou de justiça (tudo isso pertence à etapa 
instrutória), mas vai antes direito ao cerne, ao ápice de 
tudo, que é a fé e a caridade. Por isso o seu evangelho 
é contemplativo, teológico, virado apenas para o essen-
cial… Centrado num único tema: “Deus tanto amou o 
mundo que lhe enviou o Seu próprio filho” (103, 15). 

Na esteira dos evangelistas, assim os continuado-
res. Na Carta aos Efésios, por exemplo, S. Paulo exorta 
os cristãos a não assumirem uma atitude cómoda, mas 
a procurarem crescer em direção a Cristo (Cfr Ef 4, 11 
ss...).  

E a realidade pascal (Páscoa = passagem), nuclear 
no cristianismo, é outra eloquente exortação a não nos 
deixarmos prender pelo comodismo, pelo “nada mais a 
fazer”, pelo “não te rales”; é um convite a que permane-
çamos em contínuo movimento, progresso, crescimen-
to... É um convite a que permaneçamos no caminho…

Curioso: tanto divagação, apenas por que pensei 
nos nossos emigrantes e na irrequietude peregrinante da 
nossa vida. E na necessidade de, em movimento, cres-
cermos sempre, no corpo e na alma.

À Senhora do caminho entrego os emigrantes: os 
que nos visitam não sendo de cá; os que, sendo de cá, 
matam saudades (de passagem); os que mais sentem 
o peso da itinerância; todos aqueles a quem a saudade
corrói; todos os que precisam de consolo por entre as
migrações da vida.

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

Saudação e prece pelos 
nossos emigrantes!...
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Um destes dias, nos meus já habituais pas-
seios de “bike”, rumei para os lados de Fer-
reiros e Mazagão, para visitar lugares, onde 
há já muito tempo não ia. 

Sempre me fascinaram os comboios. Sou na-
tural de uma terra, Viseu, onde até havia duas 
linhas do chamado “bota incêndios”: a linha 
do Dão e a linha do Vale do Vouga. Por isso ao 
chegar perto do apeadeiro de Ferreiros, decidi 
subir à passagem superior para peões que ali 
existe, sacar da mochila a máquina fotográfi-
ca e, esperar que, algum dos “amarelinhos” 
viesse para bater o clique.

O tempo ia passando e nem sinais de qual-
quer máquina “voadora”. Deitei uma vista de 
olhos em redor (disfruta-se uma vista bonita 
sobre a cidade) e, ao olhar para o meu lado 
direito, vislumbro, em baixo, uma senhora 
a empurrar um carrinho de bebé. Pensei cá 
para mim “lá vem a avó a passear o netinho e 
mostrar-lhe os comboios a passar”. 

Entretanto, apressadamente, viro-me, activo 
a máquina e preparo-me para dar o clique na 
hora, pois na curva da linha, ao longe, apare-
ce um “gigante amarelo”, a alta velocidade. 
Saiu-me bem, embora eu não seja especialis-
ta em fotografia.

Na sequência deste meu momento de “pro-
cura de arte fotográfica”, reparo que a senho-
ra que empurra o carrinho, já está a meio da 
segunda, de três rampas, que levam à pas-
sagem superior. Já consigo ver melhor, pois 
a distância é menor. Reparo que “transporta” 
uma criança que, aquela distância, me parece 
muito irrequieta.

Vou olhando para o “caminho-de-ferro” na 
esperança de ver surgir o “vermelhinho”. Não, 
não pensem que estou à espera do autocarro 
de um certo clube. Espero ver o Alfa, esse sim, 
o nosso TGV.

A distância entre nós estreita-se. Já consigo 
ver perfeitamente os rostos de ambos. Estão 

mesmo a chegar a meu lado. Já dá para es-
tender a mão e passa-la, suave e carinhosa-
mente, pela face daquela linda criança. Res-
pondeu, virando para mim aqueles olhinhos, 
escondidos debaixo de umas grossas lentes 
e, tentando agarrar-me a mão. Interpelei-o, 
perguntando-lhe “então vens ver os com-
boios?”. A resposta surgiu, mas foi da avó “o 
Rodrigo não fala nem anda. Tem sete aninhos. 
Os médicos já disseram que talvez ainda ve-
nha a falar, mas andar, nunca”.

Foi com se tivesse recebido um tiro em pleno 
coração. O “sangue” que brotou de mim, foi 
água salgada, que escorreu, instantaneamen-
te, dos meus olhos. 

A heroína avó do Rodrigo, mal parou a meu 
lado. Iniciou a descida para a outra banda 
do “caminho-de-ferro”. De vez em quando, 
parava e aconchegava o seu menino, reco-
locando-o numa posição mais confortável na 
cadeirinha que o transportava. Continuaram 
a “marcha” até desaparecerem na curva da 
estrada.

Eu por ali fiquei, mais uns bons minutos, com 
as lágrimas a escorrerem-me, abundante-
mente, pela face, não para ver os comboios 
– já não me interessavam, pelo menos por
agora – mas a questionar-me, mentalmente, 
sobre o futuro deste menino.

Como eu gostaria de ter condições – mate-
riais – para o ajudar a ter ainda mais conforto. 
Como não as tenho, resta-me rezar por ele e 
pedir a Nossa Senhora que lhe conserve, por 
muito e bom tempo, aqueles que o amam e 
que são o seu suporte afectivo mais chegado.

Um abraço Rodrigo. No “desespero da minha 
mágoa” nem o nome da avó fixei. Mas tam-
bém ela merece um grande abraço de soli-
dariedade, pela forma carinhosa como trata 
o seu menino.

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

Um abraço Rodrigo!
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Durante a nossa vida, aguardamos um 
sinal da chegada do significado da viagem da 
nossa existência. O que significa VIVER? Tudo 
nesta vida tem um lado positivo e é preciso que 
aproveitemos com sabedoria esta forma de 
conduzir a nossa história. Muitos de nós, têm 
medo de tentar, de arriscar e tornam-se prisio-
neiros de situações que consomem a essência 
de vida, esquecendo-se de a valorizar e viver 
em liberdade.

Quando a desilusão atinge a alma e de-
vasta os nossos corações, é necessário pen-
sar nos caminhos que podemos abrir. Quando 
a frustração acaricia friamente a nossa face, 
fazendo-nos cair diante dos obstáculos, pre-
cisamos olhar para trás e perceber o nosso 
crescimento. Quando as palavras de humi-

lhação agridem a nossa integridade, é exigido 
lembrar-se que são fruto da maldade e inveja 
dos fracos de alma (um dia talvez entendam 
o quanto são sós). Quando a preocupação en-
fraquecer o nosso corpo, causando nervosismo
e stress, torna-se obrigatório descobrir cami-
nhos. Quando o vazio e a insegurança baterem
no nosso coração, precisamos de acreditar
em nós mesmos. E quando a tristeza insistir
em apertar, não podemos nunca esquecer da
felicidade que as pequenas coisas nos trans-
mitem!

Muitos chamaram de “rotina”, eu denomi-
no de “magia” às surpresas que cada dia traz: 
pequenos gestos que guardam uma imensa fe-
licidade. Precisamos urgentemente olhar para 
nós mesmos e ver o quanto somos especiais. 

Somos privilegiados por poder caminhar, cair, 
aprender com os nossos próprios erros e prin-
cipalmente, por sermos capazes de escrever 
uma história única: a nossa história!

Acredite na magia, pois a vida é repleta 
dela, mas acima de tudo, acredite em si mes-
mo, pois em cada um de nós existe a magia da 
esperança, do amor e dos sonhos de amanhã!

Dra. Clarisse Queirós / Socióloga

Em busca da magia da 
vida
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“Se me colhe a tempestade
E Jesus vai a dormir na minha barca,
Nada temo porque a Paz está comigo”
- Liturgia das Horas (Hino de Completas)

No meu bloco de leituras extravagantes 
e paranormais consta a leitura de “Uma es-
tranha realidade” do antropólogo Carlos Cas-
taneda onde ele enumera os inimigos que o 
homem tem de vencer para ser feliz: o poder, 
o dinheiro, o medo e a morte.

Pelo que sei o autor não acreditava em
Deus. Dedicava-se ao estudo das culturas 
antigas sobretudo dos aborígenes e da sua 
relação com as plantas. E foi nesse contexto 
da escrita que retive estas quatro ideias das 
quais me apropriei durante a vida porque es-
tão de acordo com os critérios evangélicos.

1. Está bom de ver que quase todos que-
rem mandar. Alguém que vence a tentação de 
mandar, de ter poder, de exercer poder sobre 
algo ou sobre alguém fica mais livre, é mais 
feliz. Salazar tem uma frase célebre com mui-
ta verdade: ”se alguém soubesse o que custa 
mandar gostaria de obedecer toda a vida”. 

Uns nascem para mandar e outros nas-
cem para obedecer. Confesso que não visto 
bem nem um nem outro fato. O primeiro (o 
de mandar, fica-me largo); o segundo (o de 
obedecer, fica-me acanhado). Sinto-me bem 
na minha própria roupa. Mas reconheço que 
para mandar é preciso aprender a obedecer 
e para obedecer é preciso saber que está a 
ser bem-mandado, dado que obedecer ce-
gamente leva à escravidão, e o ser humano 
nasceu para ser livre dentro de uma série de 
condicionantes que fazem parte da vida. E 
até há a chamada “correcção fraterna” que 
nalguns casos menos teimosos e autoritários 
pode resultar. Podemos sempre apresentar o 
nosso ponto de vista quando discordamos de 
quem nos manda, mas isso nada acrescenta 
à resposta que nos é dada. Ficaremos naquilo 
que nos parece quando as regras nos são im-
postas sem discussão.

Há pouco tempo alguém me dizia:” tem 
de aprender a mandar”, assim, sem mais, 
sem me conhecer de lado nenhum a não ser 
dali mesmo, em conversa de ocasião. Não 
perguntei se sabia, se eu sabia mandar, e de-
via ter perguntado. Também não lhe perguntei 
se mandava ou se sabia mandar ou se tinha 
também de aprender a mandar. Fiquei calada 

a pensar naquela alarvice de quem fala por 
falar sem saber o significado do que está a 
dizer. 

Eu prefiro obedecer e obedecer e obe-
decer. E ficar pequena, muito pequena, cada 
vez mais pequena, nem que seja só para que 
o meu coração fique limpo e para que a ar-
rogância e a vaidade passem adiante, feitas
senhoras, e eu as veja pelas costas.

A Bíblia e a vida falam muito da obediên-
cia. Portanto, devemos mandar e obedecer 
segundo o que nos é pedido na vida e não 
tomar de assalto o poder e com ele fazermos 
barbaridades só para sermos importantes aos 
olhos do mundo.

2. Dito isto, passo ao segundo inimigo que
é o dinheiro. 

Tanta gente que vive feliz a amealhar e 
a gostar de ter que toda a sua vida se resu-
me a dizer: “já estou calçado” para o futuro. 
Mal sabe a pessoa que quem nos calça ou 
descalça não é o dinheiro mas o que somos. 
Que adianta “ter calçado” se depois não o 
podermos romper? Os apelos evangélicos 
são convite ao desprendimento e não sermos 
avarentos nem do dinheiro nem do tempo 
(porque há pessoas que passam a vida a dizer 
que não têm tempo) – a ironia das coisas: uns 
não têm tempo; outros têm dinheiro e tempo; 
muitos nem tempo nem dinheiro; e alguns só 
têm tempo ou “todo o tempo do mundo” -. 
Hipóteses académicas mas que são realidade 
a interiorizar e a explorar com método e em 
harmonia com o ritmo da vida feliz.

A insatisfação ou satisfação do ser huma-
no tem a ver com uma série de valores que 
pratica. Os pobres são as pessoas mais fe-
lizes que conhecemos. Nada têm, e por isso 
mesmo, vivem alegres e felizes porque vivem 
desprendidos. Há até quem queira ser pobre 
podendo ser remediado (o próprio pobre não 
se reconhece na vida nova que lhe é ofereci-
da: muitos sem-abrigo não querem ir morar 
para o Albergue, preferindo ficar ao ar livre em 
cima da folha de papelão e a ver o brilho das 
estrelas).

Ser rico pode ser um obstáculo grande ao 
aprimoramento pessoal. Só se pensa no que 
se tem e pensa-se pouco ou nada no que se é 
ou no que se devia ser. Dinheiro não dá a feli-
cidade - diz o povo - mas ajuda a ser feliz se 
bem administrado para nosso uso e não para 
sermos seus escravos. Ter saúde é ser rico, 
diz o povo, mas só se reconhece o verdadeiro 

valor da saúde quando não se tem.

Com este inimigo que é o poder, ganha-
mos medo de viver com medo de ficarmos 
pobres ou de que sejamos roubados. O ideal é 
ter o suficiente para viver e repartir, ser gene-
roso sem ser “mãos largas” e que não venha 
a gastar o que lhe faz falta. Portanto devemos 
ser bons administradores do dinheiro e saber 
em cada dia para o que ele nos serve não es-
quecendo que eu não posso viver feliz sendo 
rico quando ao meu lado há pelo menos uma 
pessoa que nada tem e vive pobre, reconheço-
-se nele que sabe administrar a sua pobreza
e não é insensato. Devo ajudar quem precisa
em vez de amealhar pois não sei se me vai ser
preciso (lembro aqui a parábola dos talentos).
Deus dá-nos sempre a triplicar se o que faze-
mos é com o coração e com humanidade (o
que fizerdes a um dos mais pequeninos é a
Mim que o fazeis). Lembremos aqui também
a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro
e outra passagem da Escritura: “não podeis
servir a dois senhores: “a Deus e ao dinheiro”.

3. Nesta servidão ao poder e ao dinheiro
aparece o outro inimigo: o medo. 

O medo envolve de tal forma a vida que 
uns são destemidos e outros tímidos; uns são 
medrosos e outros corajosos. Mas o medo é 
sempre um obstáculo a qualquer virtude. Se 
sendo corajoso tenho momentos de fraqueza 
ou tibieza é porque a minha coragem neces-
sita de ser melhor ancorada na fé pois quem 
tem fé não tem medo.

Paradoxalmente também se diz que 
“quem não deve não teme” e “que o medo é 
que guarda a vinha”!

Não há magias ou pozinhos para se cum-
prir o ideal de vida destemida embora a fór-
mula, entre outras, sejam a simplicidade, a 
sinceridade e a sensatez que ajudam a vencer 
os medos, as incertezas e a ganhar confiança 
e fortaleza para se ter uma vida alegre e feliz.

Medo e coragem vivem associados mas a 
coragem é a virtude dos fortes. Medo de viver 
é próprio dos fracos; medo de não acertar é 

Coisas da Vida
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próprio de quem não ousa arriscar; medo de 
falhar é próprio dos falsos perfeccionistas que 
não chegam a conhecer o sabor de uma refei-
ção amarga para saberem quão doce é uma 
refeição que nos cai bem no estômago ao ou-
sarmos comer de tudo. Quem fala em comida 
fala em convivência: há pessoas que têm medo 
de se relacionar com outras de diferente nível 
social porque acham que são superiores e por-
tanto põem imediatamente de lado essa possi-
bilidade; esquecem-se que ficam privadas de 
colorir a vida com todos os tons que ela tem 
e arriscam-se a vestir só de preto e cinzento. 
São aquelas “betinhas ou betinhos” que não se 
dão com o vizinho do lado que é trolha e com o 
merceeiro porque é passar confiança a mais. 
No entanto se não fosse o padeiro não come-
ríamos o tão saboroso pão!

E assim, toda a riqueza que a vida tem, fi-
cará para os “da elite”, nas sombras do medo 
que apavora o seu status pensando que o sta-
tus os vai levar ao Céu. O medo é mesmo o 
maior dos inimigos. Tem-se medo quando se 
é poderoso e se teme perder o cargo; tem-se 
medo de se ficar pobre quando se é rico; tem-
-se medo só porque se tem medo. Vencer o
medo é também vencer as águas revoltas de
um mar encrespado que teima em bater na
rocha firme que lhe resiste.

Vencer o medo é sintonizar “as antenas 
da vida” com o sentido transcendente que 
têm os dias, saboreando as nuances entre as 
derrotas e as vitórias, sabendo colher a rosa 
apesar dos espinhos; vencer o medo é arris-
car e confiar; é unir a sua cruz à Cruz Ben-
dita e perder de vista o mundo e tudo o que 
a ele nos possa prender escravizando-nos ou 
entulhando-nos o coração. Vencer o medo é 
amar o mundo com um Amor Maior que pode 
até ser loucura para quem vê por fora mas é 
sabedoria para quem sabe ler por dentro.

4. Tudo o que escrevi até aqui são coisas
da vida que se entrosam com a morte (o últi-
mo inimigo a vencer no dizer de Carlos Casta-
neda) -  e também na nossa visão das coisas 
mas colocando a morte a partir do princípio 
da vida e não apenas no fim (que é também 
o início) -. Esta a grande diferença entre um
ateu e um cristão. Os outros inimigos estão
associados à vida desde sempre e até à Eter-
nidade.

Quem caminha ao sabor da cruz vê a 
morte como uma amiga e não como inimiga. 
Vida e morte estão de tal maneira unidas no 
caminho para a Eternidade que St. Agostinho 
rezou: “Criastes-nos para Vós, Senhor, e o 
nosso coração não descansa enquanto não 
repousar em Vós” – Salmo 62 (63).

Quem tem medo da morte tem medo da 
vida. Quem vive deve saber por experiência 
que “ninguém cá fica”. Vemos nascer e ve-

mos morrer; e só se formos tolos é que não 
pensamos que a nossa vez um dia chegará 
– quando se cumprirem os desígnios de Deus
a nosso respeito -. Mas para quem não tem
Deus na sua vida, a morte é mesmo inimiga.
Essas são pessoas geralmente angustiadas
(os existencialistas) e que querem desfrutar
em cada dia do seu máximo que é também o
limite: “Carpe Diem” com medo de morrerem
amanhã (que é o que têm mais certo).

Mas basta olhar para duas sepulturas: a 
do pobre e a do rico (que não se distinguem 
se não por pequenos sinais exteriores que o 
tempo desgastará) e ver que ali, diante da ter-
ra, somos iguais: pó, cinza e nada, se em mais 
nada acreditarmos. Ninguém nos dias de hoje 
é enterrado como no tempo dos Faraós em 
que iam as riquezas todas atrás. 

A Conferência Episcopal Portuguesa 
(CEP) promoveu um peditório nacional, em 
todas as dioceses de Portugal, a 2 de julho, 
para ajudar as vítimas dos incêndios que 
atingiram o país.

 “Pedimos a todas as comunidades cris-
tãs, e a quem deseje associar-se, que além 
de outras iniciativas solidárias dediquem a 
oração, o sufrágio e o ofertório do primeiro 
domingo de julho a esta finalidade”, referia 
uma nota divulgada pelo porta-voz do epis-
copado, padre Manuel Barbosa. Os bispos 
católicos manifestam o seu “reconhecimen-
to e apoio” aos bombeiros, às organizações 
de socorro e aos “numerosos” voluntários 
que estão no terreno e desenvolvem “todos 
os esforços para salvar vidas, minorar danos 
e evitar a perda de pessoas e bens”, mesmo 
à custa de “riscos pessoais”. O fogo que co-
meçou numa área florestal em Escalos Fun-
deiros, em Pedrógão Grande (Distrito de Lei-
ria, Diocese de Coimbra), e se alastrou aos 
municípios vizinhos de Castanheira de Pêra 
e Figueiró dos Vinhos, provocou até ao mo-

Por isso, viver e morrer são faces de uma 
mesma moeda que nos colocou de graça 
neste mundo para o aperfeiçoarmos na nossa 
breve passagem praticando a Beleza, a Ver-
dade e o bem. O convite é o esvaziamento e o 
desprendimento dos bens materiais que pos-
sam ser obstáculo à nossa espiritualidade e 
à purificação do coração e elevação da alma 
para Deus.

De coisas muito simples é feita a vida. É 
nas coisas mais pequenas que havemos de 
reparar porque são elas que nos mostram a 
grandeza de Deus!

“Quem quiser tornar-se grande será o 
escravo de todos” e “quem se humilha será 
exaltado”!

Ermelinda Silva
(Prof. de Filosofia)

mento 64 mortos; há também mais de 160 
feridos a registar e 150 famílias desalojadas.

Os fiéis que participaram nas Missas 
no Santuário do Sameiro também demons-
traram a sua solidariedade e generosidade 
no peditório que totalizou 2.841.08€. Muito 
obrigado! Nossa Senhora a todos recom-
pense! O montante recolhido vai ser envia-
do para a Cáritas Portuguesa, “a fim de ser 
encaminhado, com brevidade, para aqueles 
que necessitam”.

Continua aberta a conta solidária da Cá-
ritas - ‘Cáritas com Portugal abraça vítimas 
dos incêndios’ - (PT50 0035 0001 00200000 
730 54), na Caixa Geral de Depósitos.

Os bispos católicos deixam uma palavra 
de proximidade com a “dor dos que choram 
os seus familiares e amigos que perderam 
a vida, pedindo a Deus que os acolha jun-
to de si”. “Neste momento, em cada uma 
das nossas Igrejas diocesanas, sentimo-nos 
próximos e comprometidos com a situação 
dramática dos que sofrem”, observam os 
membros da CEP.
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D. João I, D. Nuno Álvares
Pereira e o Mosteiro da

Batalha

O magnífico monumento da Batalha, foi construí-
do por D. João I (1385-1433), em cumprimento de um 
voto, que ele próprio havia feito, na manhã de 14 de 
Agosto de 1385, dia da famosa batalha que daria a 
Portugal uma das vitórias mais significativas da sua 
História. O monumento foi erigido em louvor de Nossa 
Senhora da Batalha ou da Vitória em preito de gratidão 
pela sua ajuda a favor da causa da nossa liberdade e 
identidade nacional, enquanto povo a Ela confiado pelo 
primeiro Rei de Portugal.

 Como referimos no artigo anterior, D. Afonso Hen-
riques consagrara em Guimarães o Reino de Portugal 
a Nossa Senhora antes do reconhecimento da sua so-
berania real pelo Rei de Castela. O monarca fez tam-
bém várias concessões a Santa Maria de Braga, como 
tributo pela ajuda recebida para a manutenção do seu 
território, engrandecendo a Sé Metropolitana Braca-
rense, elevando Santa Maria de Braga à categoria de 
padroeira do reino que todos os soberanos da primeira 
dinastia reconheceram e respeitaram com gestos de 
vassalagem.   

Neste artigo vamos percorrer o itinerário Mariano 
de D. João I (11.04.1357 - 17.08.1433) e de D. Nuno 
Alvares Pereira (1360 – 01.04.1431).

Dom João I de Portugal e 
Nossa Senhora

D. João I, com toda a família, era devoto da Pa-
droeira. A sua promessa, por ocasião da Batalha de 
Aljubarrota, consistiu em ir a pé, como peregrino, à 
Senhora da Oliveira em Guimarães, lugar da Primeira 
Aliança, para aí a renovar, e em consequência da ob-
tenção do pedido feito a Nossa Senhora da Oliveira, a 
Graça da vitória, levantar o Convento de Santa Maria 
da Vitória ou Mosteiro da Batalha. Este monumento as-
sume-se como um ex-voto e troféu dedicado a nossa 
Senhora pela sua correspondência á aliança celebrada 
com povo do Reino de Portugal. O Mosteiro foi man-
dado construir por D. João I logo em 1386, iniciando 

a sua construção de imediato em 1387 ou 1388, sob 
a orientação do arquitecto Afonso Domingues. Perante 
a grandeza do sonho do Monarca e as dificuldades de 
meios, as obras só foram concluídas em 1563, teste-
munhadas pela junção de dois estilos, o gótico e o ma-
nuelino. A sua inauguração aconteceu em 1517 pela 
Ordem dos Pregadores, ou Dominicanos, ainda antes 
da sua conclusão.

O Mestre de Avis que tinha por hábito rezar diaria-
mente o Oficio de Nossa Senhora, escolheu para data 
do seu casamento com D. Filipa de Lencastre a Festa 
Mariana de Nossa Senhora da Apresentação ou Puri-
ficação, a Candelária, celebrada a 2 de Fevereiro de 
1387, na cidade do Porto, acto assumido e programa-
do em Ponte do Bouro, num encontro com o duque de 
Lencastre, por ocasião da Solenidade de Todos os San-
tos, 1 de Novembro de 1386. Curiosamente, a dinastia 
de Avis faz coincidir uma série de factos com a festa 
ou vésperas da festa de Nossa Senhora da Assunção: A 
Ordem de Avis foi instituída por D. Afonso Henriques a 
13 de Agosto de 1162, dentro do tríduo preparatório da 
Solenidade da Assunção de 1252; vários historiadores 
polemizam sobre a data do nascimento do monarca e 
colocam o nascimento de D. João I, a 14 de Agosto; a 
vitória de Aljubarrota acontece a 14 de agosto de 1385.

Sabemos que na hora decisiva da famosa bata-
lha, o Mestre d’Avis apregoava: “Em nome de Deus e 
da Virgem Maria, cujo dia de manhã é, sejamos todos 
fortes!”. Os soldados, no próprio dia do combate, je-
juaram em honra da Assumpta (Vigília da Assunção) 
e mostravam-se alegres e confiantes, em virtude de 
tudo esperarem da Virgem Santa Maria. Por todo o Por-
tugal, nomeadamente por todo o povo de Lisboa, en-
quanto o nosso exército se batia em campo de batalha, 
se cantava, em todas as Igrejas, a “Salve Rainha” e se 
faziam e prometiam Procissões, em honra da carinho-
sa Padroeira de Portugal.

Com o autor do Santuário Mariano, julga-se, pelo 
menos possível, que todas as Catedrais de Portugal 
foram dedicadas, no reinado de D. João I, a Nossa Se-
nhora da Assunção, também em memória da gloriosa 
vitória de Aljubarrota e pela influência do Condestável 
D. Nuno Álvares Pereira (1360-1431). Há quem defen-
da que, as Catedrais de Portugal foram consagradas
a Santa Maria Maior, Senhora da Assunção, desde o
tempo de D. Afonso Henriques, Segundo esta opinião,

aquando da Reconquista Cristã, por ocasião da dedi-
cação das mesquitas ao rito cristão, o nosso primeiro 
Rei tratava-as sempre com o título de Nossa Senhora 
da Assunção.

Para percebermos o alcance desta Segunda Con-
sagração de Portugal a Nossa Senhora, importa perce-
ber os antecedentes históricos da mesma. Situando-
-nos na Crise de 1383-1385, encontramo-nos com
as suas raízes conjunturais nas alterações políticas e
sociais ocorridas durante o reinado de D. Fernando.
Refiro-me à grave depressão que Portugal sofreu no
segundo quartel do século XIV: a fome de 1333, a eclo-
são da peste negra com a consequente e significativa
recessão demográfica a qual provocou o abandono
de vastas áreas dedicadas à agricultura e a agudos
conflitos e alterações sociais que exigiram a legislação 
de 1349 com posteriores diplomas complementares.
Também as sucessivas guerras travadas no reinado
de D. Fernando (18.01.1367 – 22.10.1383) fizeram
Lisboa sofrer vários assédios com o consequente am-
biente de anarquia social, banditismo, pilhagens de
casas e o típico surto de vagabundagem. Tudo isto, re-
dundou em sucessivas desvalorizações da moeda com 
manifesto mal-estar entre os mercadores e mesteirais. 
A paz social foi perturbada pelo casamento de D. Fer-
nando com D. Leonor Teles, o qual gerava significativa
animosidade popular, reprimida por mortes violentas
de muitos opositores desse casamento. O ambiente
de suspeita pelos perigos de subversão era latente e
gerador de insegurança na sociedade de então.

A fragilidade financeira do Reino de Portugal foi 
sendo gerida pela coroa com muita habilidade, mas 
sem resolução definitiva. Posteriormente, D. João I de 
Portugal voltou a deparar-se com uma crise financeira 
muito grave, o que o obrigou a tomar medidas sanea-
doras, geradoras de descontentamentos da nobreza 
tradicional, a pontos de algumas famílias emigrarem 
para Castela, sobretudo nos anos 1397 e 1398. Peran-
te a oposição interna, em 1406, o monarca viu-se obri-
gado a restringir drasticamente as despesas da corte. 
Em 1412, ao sentir-se cansado, D. João I associou ao 
governo da Nação o príncipe herdeiro, D. Duarte, redu-
zindo os actos administrativos e o ritmo da convocação 
das Cortes.

Ao morrer a 14 de Agosto de 1433, aos 76 anos 
de idade, o primeiro Rei da dinastia de Avis, sentia-se 
velho e alquebrado, devido a tantas lutas que teve de 
travar com Castela para garantir a independência da 
Pátria, mas também a nível interno, para garantir a uni-
dade nacional e a supremacia da Coroa e ainda devido 
á difícil situação financeira de Portugal. Em todo este 
percurso, apoiou-se sempre na Padroeira, servindo-se 
das dificuldades para mais aprofundar a Consagração 
Mariana em que nasceu Portugal, tornando-se Nossa 
Senhora, a Madrinha da nossa independência.

(continua no próximo número)

Segunda Aliança de Portugal com Nossa Senhora

Nossa Senhora na nossa História
Estando a viver um Ano Mariano, comemorando o centenário das Aparições de Fátima, publicamos no nosso Jornal a continuação de um interessante trabalho 

de D. Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, sobre as Alianças de Nossa Senhora e Portugal, iniciado na edição de Abril. 
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D. Jorge Ortiga comemorou no dia 09 de julho as
bodas de ouro sacerdotais e a Arquidiocese de
Braga as celebrou com júbilo durante uma semana,
entre os dias 09 a 16 de Julho, sob o lema «No
ouro do sacerdócio, a renovação da arquidiocese.
Arcebispo de Braga em bodas de ouro sacerdo-
tais». Nasceu a 5 de março de 1944, na freguesia
de Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão; foi
ordenado padre no dia 9 de julho de 1967, jun-
tamente com 24 colegas, na igreja de Lousado
(Famalicão).O Santuário do Sameiro acolheu vá-
rios momentos celebrativos. Deles aqui deixamos
nota.
  A primeira iniciativa foi a celebração de ordena-
ções de seis novos diáconos no Domingo, dia 09 
de julho, pelas 15:30, na cripta. Disse D. Jorge Or-
tiga que em dia de ordenação de diáconos, e numa 
semana «que gostaria que fosse de abertura ao 
Espírito Santo que faz novas todas as coisas», não 
pode «deixar de pedir a todos os cristãos que se 
entreguem incondicionalmente a Deus». Falando 
na Homilia, prosseguiu: «Hoje quatro jovens re-

cebem o Sacramento da Ordem. São um exemplo 
de entrega e um sinal de esperança. São também 
um testemunho da alegria que o serviço faz brotar 
em nós. Também dois adultos, depois de um longo 
processo de discernimento e formação, entregam a 
sua vida à Igreja para a servir com alegria». Peran-
te uma cripta do santuário do Sameiro com alguns 
milhares de pessoas, o arcebispo disse que, «antes 
de mais, a atitude de serviço nasce de uma convic-
ção pessoal». Disse ainda que «a Humanidade não 
é feita de ilhas ou arquipélagos. Somos pessoas e, 
como tal, somos com os outros. Temos uma iden-
tidade que necessita de ser compreendida e respei-
tada. Crescemos conjuntamente, aceitando o outro 
como parte integrante da nossa vida, e desdobra-
mos assim a nossa identidade em gestos e atitudes 
estruturais. Por sermos pessoas de relação, é im-
portante vivermos para os outros e solidificarmos 
dinamismos de entrega sem nada pretender em 
troca. A gratuidade é o horizonte fundamental do 
cristão, seja ela a nível material ou espiritual».
Após a celebração, na Sala Nobre da Confraria do 
Sameiro, foi lançada a nova coletânea de selos dos 
correios de homenagem aos Arcebispos de Braga. 
Trata-se de uma emissão que faz história e que le-
vará o mais conhecido título popular bracarense 
– Cidade dos Arcebispos – aos quatro cantos do
mundo. Segundo Raul Moreira, diretor de filatelia
dos CTT, que também marcou presença, pela «pri-
meira vez alguém oblitera um selo com a sua pró-
pria imagem». O prelado confessou que foi «apa-
nhado de surpresa» pela iniciativa da Comissão
Arquidiocesana para os Bens Patrimoniais, Insti-
tuto de História e Arte Cristãs e dos CTT. «Quando
me vi no meio de tão grandes Arcebispos senti-me

envergonhado pela minha pequenez», afirmou D. 
Jorge Ortiga, apontando que aceita a presente ho-
menagem como imagem de uma diocese que quer 
«em saída, como uma carta, ao encontro da socie-
dade».
 Na noite do dia 11 de Julho, reuniram-se, na cripta 
do Sameiro, os Conselhos Económicos de toda a 
Arquidiocese. O Pe. Dr. Hermenegildo Faria, biblis-
ta, expôs o tema “Os bens na Sagrada Escritura” e 
o Cónego José Paulo Abreu, Vigário Geral da Ar-
quidiocese, centrou-se em questões mais práticas
como os cuidados que devem ter os Conselhos
Económicos com a inventariação e registo dos
bens e o cuidado com o património que nos foi
legado. No final, o Senhor Arcebispo manifestou
a gratidão por todo o trabalho realizado, apelando
para que os bens sejam administrados com toda a
transparência e rigor. A animação musical ficou a
cargo dos Arautos do Evangelho.

 Ordenações Sacerdotais
O Arcebispo de Braga espera que os sacerdotes 
ordenados no dia 16 de Julho na Cripta do Samei-
ro contribuam para a renovação da Arquidiocese, 
numa entrega total a Cristo e à Igreja. «Que eles 
acreditem profundamente que deles pode vir o re-
juvenescimento, uma vida nova, para a nossa Dio-
cese, não apenas em termos de descida da média 
etária [dos padres], mas pelo seu entusiasmo, pela 
sua dedicação, trabalhando nas paróquias que lhes 
foram confiadas e nos arciprestados e sentindo-se 
unidos à Arquidiocese», disse D. Jorge Ortiga na 
ordenação sacerdotal dos diáconos Fernando Ma-
chado (Navais-Póvoa de Varzim), Fernando Torres 
(Guardizela-Guimarães), José Oliveira (Tabuadelo-
-Guimarães), Paulo Gomes (Silva-Barcelos), Rú-
ben Cruz (Argivai-Póvoa de Varzim) e Vítor Sá
(Adães-Barcelos). Nesta cerimónia foi ainda orde-
nado no ministério sacerdotal Wilson Santos, da
Comunidade Cristo Betânea, sediado em Telhado,
Famalicão. «Esta é a festa por excelência da nossa
Diocese, uma vez que estas ordenações são sinal
de renovação do nosso presbitério», acentuou o
Arcebispo no início da Eucaristia, que foi soleniza-
da pelo coro do Seminário Conciliar. No início da
missa, o Arcebispo pediu à numerosa assembleia
de fiéis que se deslocou ao Sameiro que rezasse
por ele nesta celebração das suas bodas de ouro
sacerdotais, em jeito de ação de graças e louvor
ao Senhor para que Deus continue a poder contar
consigo como «instrumento da Sua vontade e da
Sua Misericórdia».
A Confraria do Sameiro roga de Deus por interces-
são de Nossa Senhora do Sameiro as maiores bên-
çãos para o Senhor Arcebispo e para o exercício do
seu múnus episcopal.

Bodas de Ouro Sacerdotais do 
Senhor Arcebispo Primaz
As celebrações no Sameiro
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PEREGRINAÇÃO
AO SAMEIRO

PROGRAMA:
14H30 - Evento “VAMOS BAILAR À SENHORA”

com a participação de vários Grupos Folclóricos da Região:

Associação Cultural e Festiva «Os Sinos da Sé», Braga

Grupo Folclórico de Lamaçães, Braga

Grupo Folclórico de Marrancos, Vila Verde

Grupo Folclórico de Cabreiros, Braga

Grupo Folclórico de Macada Vimieiro, Braga

Groupe folklorique «Tradiçao do Minho» des Côtes 
d’Armor, França

REZEMOS POR:

Emigrantes

Famílias

Vocações

Desempregados

Mais Necessitados

Paz no Mundo

PARTIDA: 9H30 - Bom Jesus

EUCARISTIA: Presidida por 
D. Nuno Almeida

Bispo Auxiliar de Braga

20 DE  AGOSTO DE 2017

“Feliz de ti que Acreditaste”
Fé contemplada

Notícias
Passeio Sénior da Câmara Municipal de 

Castro Daire

 No passado dia 01 de julho, a Câmara Municipal de Castro Daire rea-
lizou o Passeio Sénior e o seu convívio no Santuário do Sameiro. Esta festa/
convívio teve a participação de cerca de 2000 pessoas de todo o concelho, 
distribuídas por 39 autocarros.

Na Cripta do Santuário, celebraram a Missa presidida ministrada pelo 
Padre Joaquim e concelebrada pelo Padre Diogo. Seguidamente teve lugar 
o almoço partilhado, na zona verde envolvente do Santuário. A animação
que decorreu durante toda a tarde esteve a cargo dos Amigos da Farra e
da “Tuna dos 60”, da Academia Sénior da Casa do Povo de Castro Daire.

Agradecemos ao Sr. Presidente Fernando Carneiro, a todos os parti-
cipantes e a todos os colaboradores por todo o cuidado, generosidade e 
colaboração que demonstraram com os serviços do Santuário.

20º Convívio da Família Norversa

O parque de merendas, no Santuário do Sameiro, acolheu no dia 9 de 
Julho mais um encontro da Família Noversa/Noverça, cumprindo assim 
aquela que é já uma tradição que ultrapassa o domínio familiar. Ultrapas-
sando todas as expetativas, e apesar do tempo instável, mais de 700 mem-
bros de vários pontos do país, e inclusivamente vindos propositadamente 
do estrangeiro, participaram na festa que garantiu um dia inteiro de con-
vívio e camaradagem, abrilhantado por um programa este ano ainda mais 
especial, dadas as celebrações dos 20 anos de festa. O dia começou pelas 
10h30, com o início da concentração, seguindo-se, às 12h00, a eucaristia 
na Cripta do Sameiro, presidida pelo Padre Manuel Pinheiro, iniciando-se 
às 13h00 o gigantesco piquenique. 

Grupos de Peregrinos inscritos na Reitoria 
do Santuário no mês de Julho:

Dia 1 – Missa do Grupo de 55 peregrinos das Paróquias de São Cos-
mado e Sarzedo, Diocese de Lamego, acompanhados pelo Padre António 
Lemos de Almeida;

Dia 2 – Peregrinação do Apostolado do Rosário Perpétuo Vivo. Procis-
são, Adoração Eucarística e Santa Missa. Presidiu Frei Lucas, dominicano;

Dia 5 – Grupo de Peregrinos Croatas – 43 pessoas + 1 sacerdote;

Dia 9 – Peregrinação de 55 pessoas da Paróquia do Seixal (Diocese de 
Setúbal), acompanhadas pelo pároco, Pe. Tiago Pinto;

Dia 10 – Missa de Grupo de 25 Peregrinos alemães, acompanhados 
pelo Pe. Ambrósio;

Dia 11 – Peregrinação de 52 pessoas + 4 sacerdotes da Diocese de 
Astorga (Espanha)

Dia 15 – Grupo da Catequese da Paróquia de Feitos (Barcelos), acom-
panhado pelo Pároco, Pe. Sampaio Viana;

- Peregrinação da Paróquia de N. S. del Rossio (Vigo) – 55 pessoas +
sacerdote (Pe. Santiago);

Dia 16 – Missa de Finalistas e Bênção das pastas do Curso de Enfer-
magem. Presidiu Pe. João Duque;

Dia 23 – Peregrinação do Apostolado da Oração de Cucujães (200 fiéis 
+ 1 sacerdote);

Dia 27 – Peregrinos da Diocese de Lodz (Polónia), acompanhados pelo
Pe. Jersy Grodzki

Dia 31 – Celebração de Bodas de Prata e Ouro Sacerdotais de Padres 
de Cucujães. Presidiu Pe. Artur de Martos.

Peregrinação Estatutária ao Sameiro

20 de Agosto de 2017

Horário das Celebrações no Santuário

07.30 horas – Missa na Basílica

08.30 horas – Missa na Cripta

09.30 horas – Missa na Cripta

11.00 horas – Missa Solene presidida por D. Nuno Almeida, 
bispo auxiliar de Braga, na cripta.

16.00 horas – Recitação do Terço na cripta

16. 30 horas – Missa na Cripta

       Confissões (Capela da Reconciliação – cripta):

09.00 horas – 12.00 horas

14.30 horas – 16.30 horas

Nota: Não há as Missas das 10.30 horas e das 11.30 horas.




