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A Ditadura do Relativismo – obra de 
Roberto de Mattei - faz-nos conhecer a cris-
tofobia que grassa nos organismos europeus, 
gestores dos nossos destinos, assim como em 
alguns dos pseudointelectuais da atualidade.

À luz dessa patologia se percebe a não 
menção de Deus em qualquer dos últimos 
tratados internacionais, a não alusão, ne-
les, à matriz cristã da Europa, a retirada de 
símbolos religiosos em lugares públicos, o 
dificultar de algum tipo de atividade e mani-
festação de cunho religioso e, por outro lado, 
o atentar contra verdades tidas por sólidas, o 
colocar em causa valores tradicionais, o des-
considerar, quer o direito divino, quer o direito 
natural, o ridicularizar e mofar de quem se 
mantém em posições ditas tradicionais.

A estratégia que a Ditadura segue – se-
gundo Roberto de Mattei – é esta: primeiro, 
nega-se a existência “[…] de uma lei e de 
uma verdade objetivas, com o consequente 
nivelamento entre o bem e o mal, o vício e a 
virtude. A segunda etapa consiste na institu-
cionalização dos desvios morais, ou mesmo 
na transformação dos vícios privados em vir-
tudes públicas. A terceira etapa é a da cen-
sura social e da repressão judicial do bem”.

Acrescenta o pensador italiano: “Vivemos 
hoje numa sociedade fundada sobre o anti-
-Decálogo, em que tudo é permitido, exceto 
professar em público a fidelidade aos princí-
pios da ordem natural e cristã”.

Desconsiderando-se a lei natural, tudo 
passa a funcionar no capricho do legislador, 
mais ou menos influenciado por grupos de 
pressão. E tudo se torna possível neste tirâ-
nico relativismo.

“Gianni Vattimo [volto à obra que inspira 
este texto], um porta-estandarte do «pensa-
mento doente», escreveu a este propósito 

que o valor do projeto europeu reside intei-
ramente na sua «artificialidade», no seu «ra-
dical antinaturalismo», ou seja, no facto de 
ele negar a existência de alegadas «leis da 
natureza» e restituir ao homem a capacidade 
que ele tem de modelar «livremente» a or-
dem política e social”.

Assim estamos nesta sociedade desna-
turada. Nesta sociedade sem Deus. Nesta 
sociedade onde “deus” é o homem. Nesta 
sociedade relativista. Nesta sociedade cris-
tofóbica. 

E não deixa de me vir à mente um pen-
samento do santo cura d’Ars: tirai-lhes Deus; 
ficarão como bestas.

Mas ainda quero fazer um último mergu-
lho na obra de Roberto de Mattei para trazer 
a lume o modo como tantas vezes a Igreja, os 
seus principais representantes, os seus sím-
bolos e proposições são ridicularizados. 

Limito-me a transcrever um pequeno tex-
to, deixando ao leitor possíveis conclusões: 

“Numa cidade europeia, o cómico italiano 
Leo Bassi deu um espetáculo em que aparecia 
vestido de Bento XVI a lançar preservativos ao 
público, «para expiar as culpas da Igreja». No 
mesmo país europeu, o cantor e compositor 
Javier Krahe apresenta um vídeo clip em que 
ensina a «cozinhar um crucifixo, revestindo-o 
a toucinho, deixando-o no forno durante três 
dias, e esperando que fique bem passado»”.

Que Deus lhes perdoe. Que Deus nos 
ajude. Que Deus nos livre de quem quer a 
felicidade do homem virando-o contra Deus, 
conta a natureza e contra o próprio homem.

Mãe da Igreja e Mãe dos homens… rogai 
por nós. Que bem precisamos!...

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

Uma sociedade cristofóbica 
e relativista…
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Roma, 12 de Ago.17-A religiosa e médica 
Ruth Pfau, de origem alemã e conhecida como 
“Madre Teresa do Paquistão”, faleceu a 10 de 
agosto aos 86 anos de idade, depois de ser 
hospitalizada na sequência de algumas compli-
cações de saúde, depois de ter entregue toda a 
sua vida a salvar centenas de milhar de leprosos.

O funeral de estado da religiosa, que tem 
como cenário, um país maioritariamente muçul-
mano, está programada para o dia 19 de agosto 
na Catedral de Saint Patrick em Karachi, para ser 
depois sepultada no cemitério cristão da cidade.

Ao tomar conhecimento da sua morte, o 
Primeiro-ministro do Paquistão, Shahid Khagan 
Abbasi, disse que “Pfau pode ter nascido na Ale-
manha, mas o seu coração esteve sempre aqui”. 

Por seu lado, o Presidente do Paquistão, 
Mamnoon Hussein, disse que a dedicação da 
religiosa falecida “não pode esquecer-se”. “Ela 
deixou a sua pátria e fez do Paquistão o seu lar, 
para servir a humanidade. A nação paquistanesa 
saúda a Dra. Pfau e a sua grande tradição em 
servir a humanidade, será continuada”.

A irmã Pfau, nasceu em Leipzig, na Alema-
nha, em 1929. Quando era menina, uma bomba, 
destruiu a sua casa. Depois da segunda grande 
guerra, a sua família escapou do regime comu-
nista da Alemanha Oriental e fugiu para a Ale-
manha Ocidental, onde estudou medicina.

Depois de ingressar nas Filhas do Coração 
e maria, a religiosa foi enviada para a Índia, para 
se juntar a uma missão em 1060. No caminho, 
foi detida em Karachi, Paquistão, devido a pro-
blemas com o visto. Foi aqui se confrontou, pela 
primeira vez com a lepra, uma doença que afeta 
as pessoas, desfigurando-as.

Em 1961 viajou para a Índia, onde se treinou 
no tratamento e cura da lepra. Voltou ao Paquis-
tão e fundou o Leprosário Maria Adelaide, em 
Karachi, que agora tem 157 núcleos em todo o 
país.

Em 2010, em declarações à BBC, a religiosa 
disse que “o mais importante é que se devolva 
a dignidade” aos doentes de lepra. Comentou 
ainda, que o que a fez optar por esta missão “foi 
ver um homem enfermo que se arrastava, sujo, 
como de um cão se tratasse”.

A irmã Pfau também ficou conhecida por 
resgatar crianças abandonadas pelas suas fa-
mílias, por temerem contagia-las.

Entre os muitos prémios que recebeu pelo 
seu trabalho, no Paquistão e na Alemanha, a 
religiosa obteve no ano de 2002, o Ramon Ma-
gsaysay Award, o equivalente ao Prémio Nobel 
na Ásia.

É também autora de vários livros, como “ To 
Light a Candle” e “The Last Word is Love: Adven-
ture Medicine, War and God”. 

Cristãos pelo Mundo

NOVOS ASSINANTES

Arnaldo Santos Vareiro, Maria Celina 
Lopes Ferreira Queirós, Maria Jesus Silva, 
Ribeirinho Leal.
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PT50003203460020625122025
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“No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Tudo por Ele foi criado na terra como nos céus”
- Prólogo do Evangelho de S. João

“A importância do silêncio”
O SILÊNCIO é a palavra mais eloquen-

te que conheço. Não é por acaso que o 
povo diz tanta coisa sobre eles: “o silêncio 
é de ouro”, “quem cala consente”,  “pala-
vras leva-as o vento”, “homem de poucas 
falas”, “o gesto é tudo” e outros aforismos 
relacionados com a arte da comunicação 
entre as pessoas, uma arte que deve ter 
o seu expoente máximo numa dialéctica 
equilibrada entre o silêncio e a palavra e a 
palavra e o silêncio. 

Pegando na Sagrada Escritura encon-
tramos situações de muito dramatismo e 
profundidade associadas ao silêncio quer 
humano quer divino.

Maria aparece como a grande prota-
gonista do silêncio a partir de uma sim-
ples palavra: SIM aquando do Anúncio 
do Anjo Gabriel enviado por Deus a uma 
Mulher da linhagem de David, Maria de 
Nazaré, anunciando-lhe que ia ser Mãe 
do Salvador. Um SIM assombroso que res-
soou como um eco por toda a Terra. E a 
partir daí há toda uma série de perguntas 
e respostas que foram dadas no silêncio 
do Seu coração. A Igreja canta: “Maria 
guardava todas essas palavras, meditan-
do-as em seu coração”. Maria acreditou. 
Palavras para quê?

Maria e José são especiais na realida-
de espantosa que é o silêncio. Sentiram e 
viveram no mais profundo dos silêncios  e 
em pacto divino, as alegrias e as tristezas 
de serem pais de um Menino que havia 
de ser “sinal de contradição” mas Luz de 
todos os Povos da Terra. Maria não conhe-
ceu homem e começou logo aí o Mistério 
do Silêncio e o Silêncio do Mistério.  Ela 
sabia que O que em si estava a ser gerado 
não era obra de homem ou de José, Seu 
Esposo, mas do Espírito Santo. E José, sa-
bendo que nunca tocara na Sua Esposa, 
travou várias lutas interiores quando viu o 
ventre de Maria a crescer; esperou a res-
posta no silêncio, não pronunciando pa-
lavra, acreditando sempre que o caminho 
lhe havia de ser desvendado. Ele acredi-
tou e intuiu (é sossegado pelo Anjo em 
sonhos) que Deus o tinha escolhido para 
ser Pai Adoptivo de Jesus porque Jesus 
tinha de nascer no seio de uma família - 
a pedagogia de Deus sempre presente a 

evidenciar a essência da família e da sua 
constituição originária segundo o modelo 
da Sagrada Família de Nazaré-. 

Muitos foram os diálogos interiores 
de um e de outro acerca d’Aquele Meni-
no mas decidiram acreditar e esperar. Os 
dois sabiam que tinham à sua guarda Je-
sus, o “filho do carpinteiro na oficina” mas 
Filho do Altíssimo! E foi uma vida inteira 
de grande silêncio envolvido naquele si-
lêncio e naquela solidão que tem o seu 
apogeu na Cruz e Morte de Jesus - relata-
da numa bonita homilia de Sábado Santo 
onde o Autor descreve a descida do Se-
nhor ao reino dos mortos (2ª. Leitura do 
Ofício de Leitura do Sábado Santo, Litur-
gia das Horas).

O Antigo Testamento revela-nos o po-
der do silêncio ligado à escuta por parte 
dos líderes que Deus escolheu (Abraão, 
Moisés, os Profetas …) para chamar à 
existência um Povo por Si escolhido, uma 
parcela de um GRANDE POVO que veio até 
nós e de cujo Povo somos a herança reno-
vada na Nova Aliança por Jesus Cristo. 

A História daquele “povo de dura cer-
viz” é conduzida pelo Espírito de Deus 
numa multiplicidade de acontecimentos 
ora violentos ora pacíficos, tendo sempre 
como momento proeminente o tempo do 
silêncio – quando os lideres escutavam as 
normas e as recebiam de Deus (Os Man-
damentos, por exemplo) ou Deus lhes fa-
lava do modo de conduzir o povo através 
desses caminhos cheios de conflitos, ser-
pentes, desertos mas também cheios de 
ressonâncias de oásis de paz e de tranqui-
lidade, ou ainda para fortalecer as fraque-
zas dos próprios lideres escolhidos (a Vara 
de Moisés para colmatar a sua gaguez) -.

O Génesis dá-nos a situação primeira 
de absoluto silêncio: “ No princípio era o 
caos e o Espírito de Deus pairava sobre 
as águas”. É o momento Alfa de tudo o 
que vai existir depois através do Verbo, da 
Palavra que imprime força à matéria e a 
organiza numa harmonia temporal de seis 
dias (santificando o sétimo dia). No sétimo 
dia o Criador fez pausa, repouso, silêncio, 
contemplação da Obra Criada!

Vemos nesta passagem do Génesis 
a Palavra associada ao silêncio; mas é 

da Palavra que vai nascer o mundo, de 
uma Palavra Criadora Inicial donde bro-
tará a Nova Criação (o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós e nós vimos a Sua 
Glória).

Já percebemos que o silêncio é mais 
do que uma simples palavra: é uma rea-
lidade. Mas vive ligada à palavra para 
que o Cosmos seja inteligível a todo o 
homem. A função da palavra é essa 
mesma: fazer com que se compreenda 
universalmente o que as coisas são na 
sua individualidade. A função do silêncio 
é deixar respirar e arejar a palavra no 
espaço e no tempo.

II

O homem é por natureza um animal 
falante. Desde que adquiriu a fala que 
a civilização se instituiu como tal numa 
longa e difícil caminhada filo e ontoge-
neticamente falando, pois o ser huma-
no foi caminhando de primata a sapiens 
sapiens, na sua forma de evolução mor-
fológica (física) e na capacidade de ser 
pensante e criador de símbolos (as es-
pécies criadas ex-nihilo segundo a sua 
natureza e individualidade pressupõem o 
Espírito de Deus na matéria como Causa 
Necessária). 

(continua na página 5)
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Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 481 444,05 € 68 555,95 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Albino Ferreira Martins 60,00 € 68 495,95  

Francisco Silva Pereira 50,00 € 68 445,95  

Livros Sr Cónego (Sameiro Beleza e Devoção) 230,00 € 68 215,95  

Fátima Ferreira 30,00 € 68 185,95  

Anónimo 80,00 € 68 105,95  

Anónimo 80,00 € 68 025,95  

Procissão de Velas 40,00 € 67 985,95  

Joaquim Moreira Fernandes 50,00 € 67 935,95  

Luís Teixeira 50,00 € 67 885,95  

Maria Patrocínio 30,00 € 67 855,95  

Livros Sr. Cónego (Estórias e Pensamentos) 10,00€ 67 845,95

Alfredo Ferreira da Silva e esposa (bodas ouro) 50,00€ 67 795,95

Rafael Rodrigues Pereira (bodas de ouro) 20,00€ 67 775,95

Anónimo 10,00€ 67 765,95

António e Emília Carvalho (bodas prata) 10,00€ 67 755,95

José Carlos e Emília Fereira (bodas de prata) 20,00€ 67 735,95

David Jaens e Sandrina Machado (casamento) 50,00€ 67 685,95

Americo Santos e Adelaide Gonçalves Santos (60 anos matrimónio) 50,00€ 67 635,95

José Marinho Gomes e Maria Emília P.N.G. Pereira (bodas de ouro) 470,00€ 67 165,95

Helena Maia Pimentel e João Paulo Pimentel 50,00€ 67 115,95

Manuel Ribeiro e esposa (bodas de prata) 20,00€ 67 095,95

Manuel Machado Pereira 20,00€ 67 075,95

Augusto de Jesus Pinheiro Rodrigues (Odivelas) 20,00€ 67 055,95

Maria Ferreira 100,00€ 66 955,95

Domingos Silva Pinto e esposa (bodas de ouro) 40,00€ 66 915,95

P. Cesar Silva 20,00€ 66 895,95

Fernando e Conceição 20,00€ 66 875,95

Alberto Araújo (bodas de prata) 20,00€ 66 855,95

Maria de Lurdes Flores Moura Silva 20,00€ 66 835,95

António Silva e Ana Azevedo (bodas de ouro) 20,00€ 66 815,95

Avelino Peixoto e Rosa Ribeiro (bodas de ouro) 40,00€ 66 775,95

José Alberto da Rocha Coutinho (primeira comunhão) 50,00€ 66 725,95

Domingos Rodrigues da Costa 60,00€ 66 665,95

José Carvalho e Conceição Carvalho (bodas de prata) 40,00€ 66  625,95

Total 483 374,05 € 66 625,95  

Nota: Donativos recebidos de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2017

Donativos do mês de agosto
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Através dos séculos deu-se a evolução 
natural de todas as espécies até ao estado ac-
tual das coisas do mundo e das suas formas 
como conhecemos hoje ( Amo-Vos enquanto 
Fonte, o Meio activo e vivificador, o Termo e o 
Desfecho do Mundo, do próprio mundo natu-
ral e do seu Devir – Teilhard de Chardin, Hino 
ao Universo).

Assim, a Palavra do princípio fez a palavra 
seguinte que conferiu à Humanidade a pos-
sibilidade de contemplar e recriar de forma 
adulta a Obra da Criação e sobre ela se expri-
mir através de linguagens simbólicas como a 
matemática, poesia, música ou as disciplinas 
que os Gregos consideravam do trivium e do 
quadrivium – numa formação humanística 
completa para a contemplação do Bom, do 
Belo e do Verdadeiro -.

A mímica (linguagem gestual) foi a nos-
sa linguagem do princípio, e hoje é apenas a 
linguagem daqueles a quem a natureza atrai-
çoou deixando-os de fora dessa característica 
específica por uma qualquer lei conhecida 
ou desconhecida. Mas o homem não desistiu 
de progredir e inventou no silêncio novas lin-
guagens (braille para cegos) até à linguagem 
universal, o esperanto, para entendimento de 
todos os povos e civilizações.

A fala, que resulta da organização das 
palavras, anda associada à linguagem que 
se forma com as palavras. Para que as pala-
vras façam sentido é então necessário criar 
espaços dentro de espaços que mostrem o 
sentido das coisas no mundo e no tempo. Diz-
-se: “a falar é que a gente se entende” mas 
é também a falar que a gente, tantas vezes, 
se desentende. E é aqui que o silêncio en-
contra o seu melhor lugar. É preciso silenciar 
quando o ruído é muito ou quando não con-
seguimos escutar para interiorizar. O silêncio 
vive paredes meias com a palavra e até se 
ouve dizer que alguém “fala-barato” quando 
fala muito e não dá tempo a que se escute 
ou então que diga palavras que à custa de 
serem tantas, são “ao desbarato”. Portanto o 
silêncio é absolutamente necessário à nossa 
sanidade mental. “Palavras leva-as o vento” 
e por isso preferimos tantas vezes, “mais ac-
ções e menos conversa”. “Dar uma palavra” é 
importante mas dar muitas palavras pode ser 
absolutamente desnecessário e prejudicial. A 
casa da palavra depende, categoricamente, 
da casa do silêncio.

O ser humano deve ser capaz de conver-
ter a solidão em silêncio habitado. 

Ermelinda Silva
(Professora de Filosofia)

(Continuação da página 3)

Não ao medo,
não ao ódio

Um destes dias, ao subir a Av. da Liber-
dade, com o meu neto mais novo, apanhei 
um susto de arrepiar. Um carro que, inde-
vidamente, estava estacionado em cima do 
passeio, iniciou marcha, precisamente no 
momento em que passávamos.

Vieram-me, de imediato, à mente, os 
covardes atentados de Barcelona, e a forma 
como os mesmos foram perpetrados. Em 
cima de um passeio, de uma rua, que deve-
ria ser local de diversão e descontracção e 
não de morte.

Mas o que ainda mais me aflige, para 
além do lamento enorme que me causam as 
mortes de indefesos, sejam eles quais forem, 
é a onda de medo, aquilo que eu senti, que 
esta gente está a implementar em todo o 
mundo, principalmente no ocidente e na Eu-
ropa em particular.

E é este o grande objectivo deles. Ame-
drontar-nos, de tal forma, que nos incapaci-
tam da prática de uma vida normal, em to-
dos os aspectos que a mesma encerra, quer 
sociais, quer religiosos. E, a ver pelo meu 
exemplo, em parte, estão a consegui-lo.

Então que devemos fazer? O mesmo que 
eles? Não, nem sequer nos deve passar pela 
cabeça, uma “retaliação” de tal forma. Ao 
fazermos como eles, passamos a ser como 
eles e, nós não somos como eles, somos 
bem diferentes. 

Nós conjugamos o verbo tolerar. Palavras 
como esperança, fé e amor, fazem parte do 
nosso vocabulário diário. O nosso Deus en-
sina-nos a praticar o bem e, mesmo quando 
somos agredidos, ultrajados, devemos ter a 
capacidade de perdoar aos nossos agresso-
res. E é isto que eles não conseguem, que 
lhes faz inveja e, a levá-los a tal comporta-
mento indigno.

E quem são eles de que falo neste tex-
to? Ninguém em particular e todos em geral, 
principalmente aqueles que instigam ao mal, 
à guerra, aos atentados à vida humana, ao 
medo, à intolerância. Sim, mesmo aqueles 
que, por ocuparem cargos de alta relevância 
se entretêm, diariamente, a praticar jogos de 
ameaças mútuas, que alimentam este ódio 
que grassa pelo mundo. Que o Senhor os 
ilumine no caminho da paz e que seja as-
sumida, por todos, a via da tolerância, para 
que possamos fazer deste mundo em que 
vivemos, quer no tempo, quer no espaço, um 
lugar onde possamos circular livremente e 
sem medos, num qualquer passeio, de uma 
qualquer rua, de uma qualquer cidade.

Paz às almas desabrigadas por todos es-
tes actos bárbaros.

Assim seja.

José Campos
Confraria do Sameiro
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 Caríssimos Cónego José Paulo (Presi-
dente da Confraria do Sameiro) e Pe. Delfim 
Coelho (Reitor deste Santuário) e demais sa-
cerdotes!

Queridos irmãos e irmãs, especialmente 
os nossos emigrantes (todos os que aqui se 
encontram e os que estão espalhados pelo 
mundo com quem estamos unidos através da 
“Canção Nova”! Palavra de saudação cheia 
de afeto para todos os doentes, e para todos 
os que estão de luto!

1. O Evangelho deste domingo, apresen-
ta-nos uma estrangeira, uma mãe “libanesa” 
que faz tudo o que pode pela sua filha doente. 
Que não se rende sequer perante os silêncios 
ou as respostas bruscas de Jesus.

Trata-se de uma mulher de outra nação e 
de outra religião. As suas atitudes e palavras 
transmitem-nos uma profunda mensagem: 
“Tu, Senhor Jesus, não vieste apenas para os 
do teu povo, para os de Israel! Tu és médico 
e pastor de toda a dor do mundo. Só tu podes 
devolver encanto aos corações mergulhados 
no pranto!”

Jesus deixa-se comover profundamente 
pelas palavras e gestos desta mãe aflita. Ao 
curar a sua filha, está a dizer-nos que todos, 
sem exceção, somos amados pelo Pai! Todos 
somos filhos muito amados e por isso verda-
deiramente irmãos!

Esta incursão de Jesus por terras estran-
geiras põe em destaque e sintetiza a Palavra 

do Reino que Ele vem anunciar: Um só Deus, 
um só Pai, uma só humanidade! 

2.”Mulher, é grande a tua fé!”. Se ela que 
não conhece Javé, pois adora outros deuses, 
como pode receber de Jesus tão grande e 
belo elogio?

Qualquer mãe gritaria por socorro em fa-
vor de um filho ou de uma filha doente!

Mas nem todas as mães têm esta atitude 
de confiança incondicional, que provém da 
certeza de que Deus está atento à vida e à dor 
dos seus filhos!

Enquanto tentamos compreender bem a 
ousadia da grande fé desta mãe, que enche 
claramente este vigésimo Domingo, não deixe-
mos também de contemplar o rumor missioná-
rio que se faz ouvir, nas demais passagens ou 
paisagens bíblicas de hoje. Em primeiro lugar, 
e em pura sintonia com a universalidade do 
Evangelho, aí está a lição igualmente aberta 
de Isaías 56,1-7, que acrescenta mais um belo 
nome a Jerusalém: «Casa de oração para todos 
os povos» (Isaías 56,7). 

Também Paulo sai da Casa de Israel e se 
volta para o mundo dos pagãos, que precisa 
de conhecer a misericórdia de Deus. Deste 
modo, saindo da sua zona de conforto, Paulo, 
imitando Jesus, vai fazendo da Igreja, «a casa 
aberta do Pai» (E.G.47) e desperta também  
em nós o desejo de “sair”, “para chegar a to-
dos sem exceção” (E.G.48). 

Sair de nós mesmos, em direção aos dis-
tantes, aos ausentes, aos pobres, aos sós, aos 

tristes, aos que vivem sem fé e sem esperan-
ça. Somos desafiados a viajar com as malas 
do evangelho, a atravessar a fronteira com o 
passaporte da fé, e a sair das nossas como-
didades e comunidades, para ir mais além, 
até lá, onde os homens e as mulheres vivem, 
trabalham e sofrem, a anunciar-lhes a mise-
ricórdia do Pai!

5.“Muitas vezes, na vossa vida cristã, 
seremos tentados – como os discípulos no 
Evangelho de hoje – a afastar o estrangeiro, 
o necessitado, o pobre e quem tem o coração 
despedaçado. E, no entanto, são sobretudo 
pessoas como estas que repetem o grito da 
mulher do Evangelho: «Socorre-me, Senhor!».

Não esqueçamos que a invocação da 
mulher cananeia é o grito de toda a pessoa 
que está à procura de amor, de aceitação e 
de amizade com Cristo. É o gemido de tantas 
pessoas nas nossas cidades anónimas, ou na 
solidão das nossas aldeias, a súplica de mui-
tos dos nossos contemporâneos, e a oração 
de todos os mártires que ainda hoje sofrem 
perseguição e morte pelo nome de Jesus: 
«Socorre-me, Senhor!». Muitas vezes, é um 
grito que brota dos nossos próprios corações: 
«Socorre-me, Senhor!».

Em cada mulher, que é grande pela sua fé, 
descobrimos o rosto de Maria, a Mãe de Deus, 
que se tornou grande, pela mesma razão, por 
causa da sua fé: “Feliz és Tu porque acreditas-
te” (Lc 1,45). Palavras de bem-aventurança 
proferidas por Isabel e que tem sido a bússola 
na nossa arquidiocese, neste ano pastoral e 
que iluminam esta nossa peregrinação.

6. A História Humana apresenta-nos um 
cortejo de horrores: crimes, traições, lágri-
mas, incontáveis mortes violentas, Auschwitz, 
Goulag, Kosovo, Timor, Ruanda e, agora, esta 
3ª Guerra Mundial aos “pedaços”, feita de 
atos satânicos e criminosos de terrorismo.

Também a natureza imperfeita ou ferida 
deixa, por vezes, um rasto de destruição: tsu-
namis, furacões, terramotos, ou uma árvore 
que cai sobre irmãos nossos!

Temos a nítida sensação de que está a 
aumentar a crueldade humana. Até a lingua-
gem das redes sociais, mas também a que é 
usada pelos responsáveis políticos faz pensar 

Homilia de D. Nuno Almeida 
na Peregrinação Estatutária ao Sameiro
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que a solução normal para os conflitos seja a 
violência. Recordemos as recentes trocas de 
ameaças entre o Presidente da Coreia do Nor-
te e dos Estados Unidos. O ódio gera sempre 
mais ódio. A xenofobia, o radicalismo geram 
sempre mais violência!

Poderemos continuar a ter esperança de 
que o amor e a paz vençam sobre a barbá-
rie? Será possível vencer o terrorismo? Será 
possível impedir que haja incendiários? Será 
possível erradicar a corrupção?

Estamos perante as forças do Mal com 
M grande! Ou seja, o mal diabólico, satâni-
co e demoníaco. Contra estas forças do Mal, 
que é sempre destruidor, por muito valiosas e 
necessárias que sejam, não bastam as capa-
cidades humanas, sejam elas: militares, polí-
ticas, diplomáticas, científicas e tecnológicas. 

Urge mobilizar as forças do Bem com B 
grande!

Na simplicidade da mulher cananeia, no 
percurso que faz, nos seus gestos e palavras, 
podemos encontrar inspiração para o mo-
mento complexo que vivemos.

Ela ensina-nos a termos consciência de 
que só Deus nos pode tornar sãos e salvos. 
Desafia-nos a de uma vez por todas superar-
mos a grande ilusão dos tempos atuais: a de 
que é possível a autossalvação!

Esta mulher faz a mais bela oração de 
clamor: “Socorre-me, Senhor!” 

Perante o mal diabólico, satânico e de-
moníaco que se manifesta nos terroristas, nos 
incendiários, nos abusadores e nos corruptos, 
não bastam as capacidades humanas. São 
necessárias a oração perseverante e a con-
versão à Palavra de Deus!

É preciso rezarmos individualmente e uni-
dos para que se vença o terrorismo. “Se dois ou 
três se unirem para pedir seja o que for, ser-lhe-
-á concedido” – diz-nos Jesus no Evangelho.

Rezarmos sempre e sem desanimar, 
como nos pediu Nossa Senhora em Fátima! 

Para além da oração, é preciso lançar a 
semente da Palavra de Deus no coração de 
todos: crianças, adolescentes, jovens, casais, 
adultos, idosos! Sejamos perseverantes e 
criativos nesta sementeira! Usemos os meios 
que estão ao nosso dispor. Façamos com que 
a Palavra de Vida, de Paz e de Alegria circule 
na NET, nas redes sociais ou através da Rádio 
e da Televisão como tão bem faz a “Canção 
Nova”.

De que estamos à espera para nos reu-
nirmos em pequenos grupos, formados pelos 
familiares, pelos vizinhos, pelos colegas de 
trabalho ou de lazer … e assim escutarmos 
juntos e de forma orante a Palavra de Deus, 
para a pormos em prática no dia a dia? 

O coração iluminado pela Palavra de Deus 
dá-nos um olhar fraterno para com todos, 
mobiliza as nossas mãos para a partilha, para 
o acolhimento e para a proximidade de que 
quem mais precisa.

Uma das intenções da nossa peregrinação, 
é a oração pelas vocações. Meninos e meninas, 
adolescentes e jovens: Jesus Cristo precisa de 
vós para realizar o seu sonho de fazer da hu-
manidade uma só família! De levar a todos a 
certeza de que são filhos muito amados e por 
isso irmãos uns dos outros! Para construir e re-
construir a paz e a concórdia!

Caríssimos jovens: Precisamos de solda-
dos para o exército do bem, da paz e da con-

córdia! Posso dizê-lo por experiência própria: é 
bom, é belo dizer sim a Jesus Cristo no sacer-
dócio! Poderão dizê-lo todos os consagrados, 
todos os missionários e missionárias. Poderão 
dizê-lo os casais que procuram viver fielmente 
o evangelho na vida conjugal e familiar. 

Apesar de tudo o que nos assusta e cau-
sa horror: «A esperança não desilude!». Esta é 
uma das frases mais repetida pelo Papa Fran-
cisco. O motivo desta insistência, diz o Papa, 
reside na necessidade que temos de espe-
rança, «nesta época que parece obscura, na 
qual às vezes nos sentimos perdidos [...]. Não 
podemos deixar que a esperança nos aban-
done, pois com o seu amor Deus caminha ao 
nosso lado. [...] Cada um de nós pode dizer: 
‘Espero, tenho esperança, pois Deus caminha 
comigo’» (7 de dezembro de 2016).

Aliás, o Papa Francisco, em Fátima, no 
passado dia 13 de Maio, exprimiu esta con-
vicção ao dizer que «quando Jesus subiu ao 
Céu, levou para junto do Pai celeste a huma-
nidade — a nossa humanidade — que tinha 
assumido no seio da Virgem Maria, e nunca 
mais a largará. Como uma âncora, funde-
mos a nossa esperança nessa humanidade 
colocada nos Céus à direita do Pai. Seja esta 
esperança a alavanca da vida de todos nós! 
Uma esperança que nos sustente sempre, até 
ao último respiro» (13 de maio de 2017).

Só o Senhor nos pode salvar! Por isso 
aqui estamos agradecidos para que  ilumine 
com a Sua Palavra e nos alimente com o Pão 
da Vida Eterna. Amen!

Nuno Almeida
Bispo Auxiliar de Braga

Ver para além do olhar
“Não é o muito saber que sacia e 

satisfaz a alma, mas o sentir e saborear 
internamente todas as coisas”. A frase 
é de Santo Inácio de Loiola e, sendo 
tão sábia quanto versátil, permite que 
façamos uma série de variações. Pode-
mos afirmar, por exemplo, “não é o mui-
to fazer...”, “não é o muito falar...”, 
“não é o muito comprar...”, “não é 
o muito aparecer...”; e até podemos 
retirar o verbo e dizer simplesmente 
“não é o ‘muito’ que sacia e satisfaz 
a alma, mas o sentir e saborear inter-
namente todas as coisas”. O que quer 
que façamos, não é o ‘que’ fazemos 
que interessa; é o ‘como’ fazemos, o 
‘como’ saboreamos.
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Notícias do Sameiro
Coro do Santuário 

do Sameiro em Trandeiras 

Integrado nas festas em honra do pa-
droeiro (Divino Salvador), a igreja paroquial 
de Trandeiras (Braga) acolheu, a 1 de Agosto, 
um Encontro de Coros Litúrgicos. O Coro do 
Santuário do Sameiro foi convidado e parti-
cipou com muita alegria, com um programa 
com tonalidade mariana, executando obras 
de Teodoro Sousa, A. Cartageno, C. Silva, J. 
Santos e J. Joaquim Ribeiro. 

Agradecemos o acolhimento e a oportuni-
dade de louvarmos a Deus e Sua Mãe através 
da música, estreitando os laços de amizade e 
fraternidade.

Solenidade da Assunção 
de Nossa Senhora 

Foram milhares os fiéis que acorreram ao 
Sameiro ao longo de todo o dia da Solenida-
de da Assunção de Nossa Senhora. À tarde, 
a Basílica ficou totalmente repleta de fiéis na 
recitação do terço e na celebração da Santa 
Missa, presidida pelo Presidente da Confra-
ria e com a presença do Coro do Santuário. 
O Cónego José Paulo Abreu convidou os fiéis 
a olharem para Maria como a Senhora do 
tempo e da história, Mãe da Igreja e Rainha 
Universal. Maria é Mãe e Rainha que todos 
os dias desce aos caminhos dos seus filhos. 
Confiemos na sua poderosa intercessão!

Integrada na celebração desta Solenida-
de, na noite de 12 de Agosto, realizou-se uma 
procissão de velas, presidida pelo Reitor do 
Santuário, Padre Delfim Coelho, que convi-
dou os peregrinos a unirem-se às intenções 
da Igreja Universal, particularmente rezan-
do pelos migrante e refugiados. Á chegada 
à Basílica, houve um momento a renovação 
da consagração pessoal e do mundo a Nossa 
Senhora.

Peregrinação Estatutária 
ao Sameiro

Os cristãos da Arquidiocese de Braga e 
muitos emigrantes peregrinaram até ao Sa-
meiro no passado dia 20 de Agosto, dando 
assim cumprimento aos Estatutos da Confraria 
do Sameiro que prevê a realização de uma pe-
regrinação desde o Bom Jesus do Monte até ao 
Sameiro no 3º Domingo de Agosto. Com saída 
pelas 09.30 horas do Santuário do Bom Jesus 
do Monte, os peregrinos subiram até ao Sa-
meiro rezando, cantando e confiando à Mãe do 
Céu as vítimas do terrorismo que pereceram, 

 O bispo auxiliar D. Nuno Almeida, que 
presidiu à Missa conclusiva da Peregrinação 
Estatutária, lembrou que o terrorismo é uma 
das várias manifestações do que é demonía-
co e disse que se concretiza «nos terroristas, 
nos incendiários, nos abusadores e nos cor-
ruptos», e que «não bastam as capacidades 
humanas», para o vencer (ver homilia na ín-
tegra nesta edição). A celebração foi transmi-
tida pela TV Canção Nova via televisão, rádio 
e internet e acompanhada pelo Coro do San-
tuário. 

À tarde, o santuário do Sameiro voltou 
ontem a acolher a iniciativa “Vamos bailar 
à Senhora”, pelo nono ano, e sempre muito 
participada por muitos emigrantes em tempo 
de férias. Centenas de pessoas assistiram e 
muitas delas tomaram parte ativa no “Vamos 
bailar à Senhora”, já que, na parte final, to-
dos são convidados a unir-se aos elementos 
dos diversos ranchos folclóricos que acedem 
a participar nesta iniciativa. José Machado é 
o responsável pela organização e por dirigir 
a iniciativa que, no ano de 2004, quando foi 
inaugurada, integrou 24 ranchos folclóricos. 
Sendo o povo minhoto tradicionalmente reli-
gioso o seu folclore é também uma «forma de 
exprimir a fé».

A Confraria do Sameiro agradece a quan-
tos contribuíram nesta peregrinação:

nos últimos dias, às mãos de quem personifi-
ca o mal, e as intenções desta Peregrinação: 
os desempregados e os pobres, as vocações 
sacerdotais e religiosas, as famílias e a Igreja. 
À chegada ao recinto do Santuário, os grupos 
folclóricos saudaram com as suas danças e 
cantares Nossa Senhora.

 Ao Senhor D. Nuno Almeida, bispo auxi-
liar de Braga, pela presença e mensagem que 
nos deixou;

 Ao Cónego José Paulo Abreu, Presidente 
da Confraria do Sameiro;

 Ao Pe. Delfim Pinto Coelho, Reitor do 
Santuário;

 Ao Coro do Sameiro e a quantos colabo-
raram na Liturgia;

 Aos sacerdotes que colaboraram no ser-
viço de confissões;

 Aos pegadores do andor e Irmãos da 
Confraria do Sameiro;

 À equipa de enfermagem, na pessoa da 
Ir. Emília;

 Ao Grupo dos Voluntários do Sameiro;

 À “Casa Exclusivo” nas Taipas e à D. Li-
sette Cunha pelas bonitas fitas de recordação 
para os ranchos;

 Ao Professor José Machado e aos grupos 
folclóricos participantes;

 Aos funcionários da Confraria;

 Aos devotos e peregrinos de Nossa Se-
nhora do Sameiro. A Ela rogamos as maiores 
bênçãos de Deus!

Grupos de Peregrinos 
inscritos na Reitoria 

do Santuário em Agosto:

Dia 3 – Peregrinação da Paróquia de Nossa 
Senhora da Penha de França (Patriarcado de 
Lisboa). Presidiu o pároco, Padre Bartolomeu 
Teixeira da Mota.

Dia 6 – Grupo de Peregrinos de Hong Kong, 
acompanhado pelo Pade Augustine Hing To.

Dia 16 – Grupo de Peregrinos polacos (51 
pessoas + 1 sacerdote)

 - Grupo de Peregrinos Árabes (50 
pessoas + 1 sacerdote)

Dia 18 – Grupo de Peregrinos americanos 
(35 pessoas + 1 sacerdote)

 - Grupo de Peregrinos polacos (60 
pessoas + 1 sacerdote – Padre Meira)

Dia 22 – Grupo de Peregrinos franceses (30 
pessoas + 1 sacerdote)

Dia 23 - Grupo de Peregrinos franceses (60 
pessoas + 1 sacerdote)

Dia 27 – Paróquias de Arcozelo, Godinhaços, 
Marrancos, Moure, Pedregais e Rio Mau (Ar-
ciprestado de Vila Verde) acompanhados pelo 
pároco, Padre Sando Nuno da Silva Vasconce-
los.


