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Para bem mais do que 
“caçar, disparar e entreter o clero”

Tendo passado por Portugal aquando da cele-
bração dos 800 anos da Ordem Dominicana, Frei 
Timothy Radcliffe, antigo Mestre Geral da Ordem 
dos Pregadores, atualmente membro do Conselho 
Pontifício para a Justiça e Paz, foi orador em duas 
excelentes conferências, que aparecem publica-
das nos Cadernos (nº 34, de 2017) do ISTA (Insti-
tuto São Tomás de Aquino).

Por entre o que gostei de ler, reporto – para 
criar bom ambiente e pedindo ao leitor que ima-
gine a(s) resposta(s) à pergunta que vai surgir -, 
um dito jocoso que soa assim: “Costumamos dizer 
que em Inglaterra tudo é permitido a menos que 
seja proibido. Na Alemanha, tudo é proibido a me-
nos que seja permitido. Na Rússia tudo é proibido, 
mesmo que seja permitido. E em Itália tudo é per-
mitido, mesmo que seja proibido. E em Portugal?”.

Mas o que mais gostei de ler, da primeira das 
conferências, obviamente que não foi isso, mas 
sim o respeito que o dominicano manifesta para 
com o laicado na Igreja. 

Também aí a abordagem do tema começa por 
ser hilariantemente heterodoxa. Reporta ele: 

“Temos uma expressão em inglês que diz que 
o papel do laicado é pagar, rezar e obedecer (pay, 
pray and obey).

Um tio-avô meu, Monsenhor Talbot, disse a 
Newman que o papel do laicado era caçar, dispa-
rar e entreter o clero! Mas ele era louco, tal como 
muitos membros da minha família!”.

Pois é: mas o problema resulta bem sério, 
menos louco, ou colocado à beira da loucura, 
quando inquirimos como a hierarquia da Igreja 
tem em conta o que pensa o laicado, sobretudo 
em temas ditos fraturantes, como sejam a comu-
nhão dos que encontram uma nova vivência em 
amor depois de uma experiência falhada, ou os 
que querem ser padrinhos de batismo sem os re-
quisitos legais todos, ou até em outras questões 
que se prendem, por exemplo, com o celibato do 
clero…

Não me tomem por anarquista. Nem por in-
conformado ou em rutura com a disciplina da 
Igreja quanto aos sacerdotes. Também não sou a 
favor de tudo o que simplesmente é diferente ou 
questiona. E acredito no matrimónio, no seu valor, 
nas características que lhe colam.

Mas sei que a realidade é plural. Que Cristo 
era totalmente humano, p’ra além de ser total-
mente divino. Que os fundamentalismos matam e 
que o diálogo é sempre uma boa porta. E que a 
Igreja “não são os padres”…

Por isso, acolho os desafios do Frei Timothy 
Radcliffe quando transcreve um texto da Comis-
são Teológica Internacional: 

“Não só eles [os leigos] têm o direito de serem 
ouvidos, como a sua reação àquilo que seja proposto 
como pertencendo à fé dos apóstolos deve ser toma-
da muito a sério, porque é pela fé da Igreja como um 
todo que a fé apostólica emerge no poder do Espírito. 
Se um ensinamento do Magistério não for bem acei-
te, então os bispos devem perguntar porquê. Está 
pouco claro, ou apenas revela parte da verdade?”.

Também e ainda quando acrescenta: 
 “[…] a Igreja precisa de escutar a voz de de-

terminados Cristãos, que têm lutado para desco-
brir qual é a vontade do Senhor, apesar de serem 
muitas vezes criticados e mesmo silenciados pela 
Igreja. Santa Catarina de Siena lutou, com grande 
custo pessoal, para trazer harmonia a uma Igreja di-
vidida. Dorothy Day sofreu ataques pessoais quando 
combateu o apoio dado pela hierarquia americana 
à guerra do Vietnam. Assim, a Igreja deve escutar a 
voz do laicado, o sensus fidelium, e a voz dos leigos 
individuais, o sensus fidei de cada pessoa batizada”.

Tudo isto será difícil. Porventura desestabiliza-
dor… Mas lá que os leigos são igreja, lá isso são.

Certamente com direito a fazerem mais do que 
pay, pray and obey.  Certamente para bem mais do 
que “caçar, disparar e entreter o clero”.

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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O foco está diretamente relacionado 
com a atenção e esta está relacionada 
com a motivação. Assim, esta palavra 
tem uma carga emocional enorme, seja 
no diálogo com o outro, seja na conversa 
connosco mesmo. Nas nossas batalhas 
diárias é necessário foco e persistência ao 
longo do tempo, mantendo a motivação.

Muitas pessoas acham difícil iniciar 
uma caminhada. Mas, mais complicado 
é manter e continuar essa mesma cami-
nhada. Começar é fácil: começar um ca-
samento, começar a abandonar um vício, 
começar um trabalho, começar a viver, 
começar a aprender uma língua, etc. Ago-
ra, para continuar é preciso persistência e 
muita força de vontade.

Atravessamos momentos de grande 
instabilidade, momentos onde precisamos 
mobilizar todas as nossas competências 
(autoconfiança, motivação, otimismo, per-
sistência, resiliência, criatividade) para 
fazer face aos desafios com que nos de-
paramos. Poderemos sentir as mudanças 
que atravessamos como barreiras intrans-
poníveis ou enfrenta-las como desafios a 
superar.

É necessário olhar para trás com sen-
timento de satisfação pela experiência 
adquirida e pelo caminho alcançado e não 
com remorsos ou arrependimento. Sentir 
confiança, acreditar na nossa capacidade 
de superar as adversidades, traz consigo a 
magia e o entusiasmo de construir o nos-
so futuro em vez de permanecer passiva-

mente à espera que o destino se cumpra.

Não podemos passar a nossa vida à 
espera que a felicidade nos bata à porta, 
correndo o risco de ficar o resto do tempo 
à espera… Mais do que nunca precisa-
mos procurar o melhor de nós, as nossas 
melhores competências, as nossas forças, 
redescobrir os nossos sonhos e principal-
mente, precisamos agir! Muitas vezes, o 
ser humano paralisa-se com pensamen-
tos negativos, as oportunidades surgem 
mas nem as vemos ou pensamos que são 
uma ilusão, um risco demasiado grande 
para ser corrido.

Mais do que nunca, precisamos acor-
dar as nossas competências, a nossa au-
toconfiança, o nosso otimismo, a nossa 
motivação. Precisamos mudar os padrões 
de pensamento, alterar comportamentos 
e focar o imprescindível… para ser feliz!

Dra. Clarisse Queirós
Socióloga

COMEÇAR É FÁCIL
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I
A Oração, o silêncio e a paciência são três 

requisitos de uma alma piedosa.

Não é fácil ganhar o gosto pela Oração. Re-
zar ou invocar os deuses ou um deus sempre 
fez parte da história humana; há em nós algo 
sagrado que desde o princípio dos tempos ou os 
primórdios da civilização contrasta com o profa-
no. Os povos primitivos faziam rituais cumprin-
do ritos. Era o tempo do paganismo e da osmose 
(fusão) do sagrado no profano e vice-versa.

Natureza, homem e Deus estavam num 
mesmo plano ontológico. Nenhum dos elemen-
tos era mais importante do que o outro; muitas 
vezes até, a Natureza era considerada sagrada 
em alguns dos seus elementos: rios, monta-
nhas, animais … Ainda hoje existem povos que 
adoram “bezerros de oiro” como o Povo de Deus 
do AT. Há alguns animais considerados sagra-
dos como a vaca ou o elefante; povos hindus 
vão a banhos colectivos no Rio Ganges para 
purificação; há rituais ligados a pontes (o bap-
tismo pagão da Mizarela, etc. Ritos mágicos que 
exprimem uma mentalidade mítico-mágica, etc.

Muitos de nós não saímos ainda desse es-
tado que nos impede de nos distanciarmos das 
coisas para dar lugar a Deus; há muita gente 
que vai à Igreja e vai à bruxa ou ao feiticeiro; 
há uma mentalidade mágica que acompanha a 
superstição. E não é por acaso que tem tanto 
sucesso o Congresso Anual de Medicina Popu-
lar de Vilar de Perdizes que junta curandeiros, 
mágicos, cartomantes, peritos de medicinas al-
ternativas e padres para esconjurar demónios.

A oração dos povos indígenas é muito diri-
gida ao deus Sol e a outras entidades que mo-
ram na floresta ou nas clareiras; e a oração é 
muitas vezes uma litania repetitiva de sons e 
movimentos que dão força e sentido às suas 
vidas e afasta o mal para longe das suas vidas.

II
A Oração Cristã diz respeito a Deus, à nossa 

relação adulta racional e afectiva, com um Deus 
que é comum a três Grandes Religiões que se 
formaram a partir de uma mesma História com 
base num Deus Único: O Judaísmo, o Cristianis-
mo e o Islamismo. São as ditas religiões mono-

teístas. Todas as outras religiões não passam 
de seitas ou filosofias de vida. Mas desde que 
conduzam o homem no caminho do aperfeiçoa-
mento moral e cívico, da justiça e da verdade, do 
respeito pela alteridade do outro como um igual, 
são boas e devem ser respeitadas como tal.

Para nós cristãos a Oração é o lugar onde 
Deus habita. A morada de Deus é o nosso coração 
em primeiro lugar e o coração do mundo em úl-
tima instância (Quando Eu for levantado da terra, 
atrairei tudo a Mim). O Senhor Deus ensinou aos 
seus discípulos a Oração por excelência e que é o 
Pai-Nosso. Nele estão contidas todas as verdades 
da nossa fé tanto em texto como em substância. 
A Escritura fala muitas vezes na eficácia da Ora-
ção: ”Tudo o que pedirdes na Oração vos será 
concedido” ou “Pedi e receberei; procurai e acha-
reis; batei e abrir-se-vos-á”. Rezar é estar ligado 
a Deus onde quer que nos encontremos.

A Oração, como nós a vemos nos Salmos, 
tanto é de súplica como de acção de graças; 
tanto é de louvor como de clamor: ”Vós não 
abandonareis a minha alma na mansão dos 
mortos, nem deixareis o vosso servo fiel co-
nhecer a corrupção”. Tanto é de revolta como 
a de Job: ”pereça o dia em que nasci”, como 
é de angústia e desespero: ”A nossa vida anda 
pelos setenta anos e se robusta por uns oiten-
ta: a maior parte são trabalho e desilusão”. A 
situação de vida do Povo de Deus do Antigo Tes-
tamento está bem reflectida nos Salmos. Toda 
a salmodia é oração da Igreja e a essa “Oração 
da Igreja” chama-se “Liturgia das Horas” (para 
as várias horas do dia). Esse manancial de vida 
orante que é o Livro dos Salmos, está sempre 
actualizado e nele encontramos cura para as 
nossas feridas e paz para as nossas almas.

Mergulhar na Oração implica um coração 
limpo e puro que, mesmo reconhecendo-se pe-
cador, seja do homem arrependido: ”Se tiverdes 
em conta os nossos pecados, Senhor, quem po-
derá salvar-se?”. A misericórdia de Deus é Infi-
nita e Jesus deixou-nos perdoados os pecados 
aos pés da Sua Cruz – é o que significa a Cruz 
Gloriosa e Bendita: ”pelas suas chagas fomos 
curados”-.

A misericórdia e a compaixão são dois ges-

tos inseparáveis da vida de Jesus e por conse-
guinte o deve ser da vida dos cristãos; as Bem-
-Aventuranças ou o Sermão da Montanha são a 
mais bela Oração de Jesus e o mais belo Testa-
mento que Ele nos escreveu. Lá encontramos: 
”Felizes os misericordiosos porque alcançarão 
misericórdia…”. A misericórdia de Jesus foi 
ao ponto de Se entregar pelos nossos pecados. 
Deus teve compaixão do Seu Povo e por Sua 
Vontade enviou ao Mundo o Seu Filho Unigé-
nito para que vivamos n’Ele. O acto de maior 
compaixão e amor pelo ser humano foi este de 
entregar o Seu Filho Único pela salvação dos 
homens, pela remissão dos pecados de todos e 
de cada um. Bendita Misericórdia e Compaixão!

[E nós, como procedemos com Deus e com 
o próximo? Será que usamos de misericórdia 
e compaixão até com os nossos inimigos? Ou 
somos como os fariseus e hipócritas a quem 
Jesus chamou de “sepulcros caiados”?]

III
A Oração começa por ser um sentimento de 

adesão de coração que ao longo de uma vida 
vai chegando à alma para se transformar num 
cristão (um cristo). Mas a oração pode nascer 
num coração simples e humilde sem grandes 
elevações ou progressões intelectuais; da vida 
dos simples saem as mais belas orações. Se 
procurarmos junto das pessoas humildes e lhes 
perguntarmos o que é a Oração dir-nos-ão que é 
adorar a Deus, amá-Lo e temê-Lo; que é benzer-
-se ao toque das Trindades; que é rezar o Terço 
em família após a ceia; que é pedir a bênção ao 
pai e à mãe antes de ir deitar – hábitos que infe-
lizmente vão desaparecendo -; que é dar graças 
a Deus pela vida de todos e de cada um.

Os homens e as mulheres de ORAÇÃO fa-
zem grandes silêncios porque é no silêncio que 
escutam a Deus e que Deus nos fala. Alguém 
que viva constantemente metido num ambiente 
de muita agitação dificilmente conseguirá rezar 
e muito menos conseguirá rezar bem. Porque 
rezar não é apenas proferir jaculatórias ou ora-
ções de livros; a Oração que mais agrada a Deus 
é a que é feita no silêncio da alma e na intenção 
do coração recto e puro. Saber muito das coi-
sas da Igreja nem sempre é sinal de saber rezar 

“Com o sol que se levanta
Nossa voz, Senhor, se eleva
Para que na Vossa Graça
Amanheça novo dia”

– Da Liturgia das Horas 

A Oração, O silêncio e a paciência

Continua na página 04
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bem. Mas há uma certa Liturgia na nossa vida, 
e é a essa Liturgia que vive associada, de forma 
intrínseca, a Oração. Por exemplo: nos Mostei-
ros e Seminários, reza-se ou canta-se a Hora de 
Laudes (manhã) e as Vésperas (à tardinha). Nal-
gumas Paróquias esse hábito também existe e 
mesmo entre os leigos individualmente falando. 
Estas vidas com dimensão espiritual ou orante 
vivem dos dois aspectos que constam da Regra 
Beneditina: “Ora et labora” – “reza e trabalha”.

A Oração implica silêncio. E por isso há mo-
mentos na “Oração da Igreja” que são de silên-
cios para interiorizar a Palavra escutada, para 
entrar no Mistério da Celebração. O silêncio 
pressupõe a escuta e não há Oração que não 
dependa do silêncio quer para nos dirigirmos ao 
Senhor quer para O ouvirmos. 

Por vezes há necessidade de estar diante 
D’Ele sem proferir palavra. Tenho muitos dias em 
que depois das minhas obrigações, apago todos 
os botões, fecho todos os livros, e livre de ruídos, 
acendo uma vela e fico ajoelhada ou sentada no 
chão junto a um pequeno Oratório, esquecida de 
mim, vazia de mim, em completo desapego deste 
mundo. E sinto a presença da Trindade que so-
bre mim faz incidir a Luz do Espírito Santo e me 
inunda como um fogo. Sinto-me ao colo de Deus. 
Aprendi este segredo que partilho mas que requer 
persistência, perseverança, entrega, confiança, 
abandono completo nas mãos de Deus.

[Conhecemos pessoas que estão na Missa 
ou no Terço e estão sempre a olhar para o relógio 
ou a dispersar a sua atenção pela Assembleia; 
nem no momento da Comunhão conseguem es-
tar silenciosas e se agitam para ver se vão mais à 
frente ou mais atrás, controlando as filas…

 Há uns tempos que me aconteceu ter de 
mudar de lugar mais do que uma vez na mesma 
Celebração porque havia gente a conversar con-
tinuamente de um lado e do outro e até ao redor. 

As pessoas em geral pensam que a Oração só co-
meça a sério quando o Padre vai para o Altar. Até 
aí vão convivendo como se estivessem na rua. E 
durante a Celebração até se esquecem de que 
aquele lugar é sagrado. E vão rezar, e procuram a 
Missa e procuram o Terço, e procuram as Igrejas, 
mas fazem questão de impor sempre a sua pre-
sença ora pelos saltos a bater no chão alto e bom 
som ora pela máquina fotográfica a passar diante 
do SSmo.Sacramento como se aquele lugar de 
culto fosse um espaço de uma esplanada. 

Quem se colocar a analisar os comportamen-
tos e as atitudes das pessoas durante as Celebra-
ções acaba por se distrair com tanta aparência e 
tão pouco miolo ou “dentro”. Parece que as pes-
soas não têm nada dentro como aquelas carroças 
vazias que se ouvem ao longe porque fazem muito 
barulho exactamente por andarem vazias.]

IV
Isto tem a ver com a impaciência das pes-

soas. Quem se dispõe a entrar numa Igreja ou 
a fazer Oração no seu quarto tem de ser uma 
pessoa paciente. A Oração requer paciência e 
profundidade. Deixar-se atravessar pela miseri-
córdia e pela compaixão de Jesus, deixar-se pu-
rificar, deixar-se ouvir por Deus exige paciência. 
Assim como no sofrimento nos tornamos mais 
pacientes, assim também pela Oração bem-feita 
continuadamente nos tornamos mais exigentes 
com o tempo para Deus e de Deus. Só assim 
valerá a pena rezar. Ensinaram-nos na Cateque-
se que “rezar e falar com Deus, nosso Pai que 
está no Céu”. Mas sabemos pelo Baptismo que 
Deus está em nós, que o nosso corpo é templo 
de Deus e do Espírito Santo, e que os frutos da 
Alma se adquirem com paciência e mansidão. 
Deus está em nós e nós em Deus. Que nos dei-
xemos tocar por Jesus com o corpo, a alma e 
o espírito para podermos viver n’Ele e para Ele.

Quem não tem paciência para si também 

não a tem para os outros. E como poder rezar 
sem paciência? E como deixar-se purificar e 
perdoar pela misericórdia divina, sem subir “à 
montanha do Senhor” ou sem entrar nos Seus 
átrios que é o mesmo que ter paciência e “esco-
lher, como Maria, a melhor parte”?!

Conheci e conheço a mulher mais impor-
tante da minha vida que foi e é a minha mãe, e 
habituei-me a observar como ela se relacionava 
com o dia-a-dia. Era uma mulher inquieta que nos 
dizia que rezava com a vida. E rezava! A sua vida 
inteira foi um evangelho vivo como o afirmou S. 
Tomé: ”Mostra-me a tua fé sem obras que eu pe-
las obras te mostrarei a minha fé”. Impaciente até 
uma certa altura da vida porque a vida pedia-lhe 
que ela fosse activa, mulher de guerra, de brio, 
de trabalho, de canseiras; uma mulher que esta-
va “omnipresente” na vida de todos; uma mulher 
que ao mesmo tempo tinha uma paciência infini-
ta para fazer as nossas roupas ao serão, já muito 
cansada das lides do dia; e teve toda a paciência 
do mundo a partir da sua incapacidade e depen-
dência, tornando-se aqui uma mulher orante e 
piedosa até partir. Era o oposto do meu pai que 
“respirava silêncio”, calma, imperturbabilidade de 
espírito. Em tudo vivia numa espécie de ataraxia 
estóica mas era um homem profundo e crente.

 Aprendi desde pequena através dos meus 
pais que ambas as facetas se completam numa 
família ou numa pessoa. É assim com os amigos 
e com a vida de relação: há quem saiba escutar e 
saiba falar na hora certa ou fazer silêncio para ou-
vir o outro; e há quem só se oiça a si mesmo e leve 
uma vida esvaziada de sentido por não ser capaz 
de se relacionar consigo mesmo, com a transcen-
dência, com Deus. E vive sempre à procura de 
algo que nunca encontrou por falta de paciência.

O silêncio e a paciência são virtudes da 
alma necessárias à Oração.

Ermelinda Silva

No Domingo 8 do corrente foi ao monte 
Sameiro uma peregrinação das mais impo-
nentes, que Braga tem visto. Os lavradores de 
algumas povoações próximas d’esta cidade lá 
subiram ao monte tão decantado n’estes últi-
mos tempos, onde vão erguer-se dous monu-
mentos, que atestarão em cada uma de suas 
pedras o filial amor à Virgem e ao Pontifice da 
Immaculada e da Infalibilidade. Monte esqueci-
do n’outros tempos é hoje estancia mui falada 
em todas as terras d’este Portugal, que na luc-
ta com a impiedade lhe atira às faces com as 
grandezas de suas eloquentes manifestações 
religiosas. Os lavradores subiram ao monte e 

depuseram aos pés da Virgem do Sameiro o 
tributo de seus corações piedosos: as orações 
e crescido numero de traves para a edificação 
do sumptuoso templo, que se projecta. Avalia-
-se esta offerta das traves em quantia superior 
a 1:000$000 reis! Pobres lavradores, como el-
les por um esforço de seu coração se mostram 
ricos e opulentos!

Foi um dia de grande festa para Braga, pois 
quasi que a cidade se despovoou para os filhos 
d’esta piedosa cidade verem subir a peregrina-
ção ou para a acompanhar até ao Monte Sameiro.

Na revista religiosa “O Consultor do Clero”; 
I Anno-Braga 15 de Abril de 1883, nº 7, p. 83

À PROCURA DA HISTÓRIA…

PEREGRINAÇÃO AO SAMEIRO

Continuação da página 03
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Donativos do mês de setembro
Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 484€370,96 € 65€629,04 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Donativo livro (Sameiro beleza na Devoção) - Auto Sueco 500,00 € 65€129,04

Zulmira Peixoto 10,00 € 65€119,04  

Maria Fátima Moura Leite Vilas 30,00 € 65€089,04

José da Costa Pinheiro 20,00 € 65€069,04 

Alexandre Manuel Pinto Morgado 20,00 € 65€049,04

Livros Sr. Cónego 250,00 € 64€799,04  

João S.Pereira 5,00 € 64€794,04  

Anónimo 4€360,00 € 60€434,04 

António Sousa e Maria Joaquina(Bodas de Ouro) 10,00 € 60€424,04

Anónimo 50,00 € 60€374,04  

José Manuel Guimarães Batista Ribeiro 20,00 € 60€354,04 

José Cândido de Araujo Braga 50,00 € 60€304,04

Maria Isabel Fernandes Jácome 100,00 € 60€204,04  

Vitor e Maria do Sameiro 7,50 € 60€196,54

Total 489€803,46 € 60€196,54   

Nota: Donativos recebidos de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2017

NOTÍCIAS

Encontro de Coros em São Cosme do Vale
O Grupo Coral do Sameiro participou no 

passado dia 23 de Setembro no Encontro de Co-
ros promovido pelo Grupo Coral de São Cosme 
do Vale, Vila Nova de Famalicão, que completa-
va 40 anos ao serviço da Música e da Liturgia. O 
Coro do Sameiro interpretou obras marianas de 

Joaquim Santos, Sousa Marques, A. Cartageno, 
Teodoro Sousa e Benjamim Salgado.

Ao Coro de São Cosme do Vale e ao seu 
Pároco, Padre José Manuel Faria, agradece-
mos o amável convite e a recepção que nos 
proporcionaram. Bem-hajam!

Peregrinação 
Arquidiocesana  
do Movimento  

da Mensagem de Fátima

Como já é ha-
bitual, no último 
Domingo de Setem-
bro, o Movimento da 
Mensagem de Fátima 
da Arquidiocese de 
Braga peregrinou ao 
Santuário do Samei-
ro. O programa incluiu 
a saudação a Nossa 
Senhora e a celebração da Santa Missa, de 
manhã, e, à tarde, a adoração ao Santíssimo 
Sacramento, recitação do Terço e procissão 
eucarística.

Este ano, este dia de peregrinação ficou 
marcado pela tomada de posse do novo as-
sistente, o Padre Adelino Marques Domin-
gues, sucedendo ao Padre Alberto Fonseca, o 
qual durante tantos anos trabalhou e se dedi-
cou com tanto zelo a este Movimento. O acto 
de tomada de posse foi presidido pelo Cónego 
José Paulo Abreu, Vigário Geral da Arquidioce-
se de Braga.
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Concerto “Vox Angelis”

O Grupo “Vox Angelis” levou a cabo, no 
passado dia 7 de Outubro, à noite, na Basíli-
ca do Sameiro, um concerto comemorativo do 
Centenário das Aparições de Nossa Senhora 
em Fátima. Com um brilhante reportório sacro 
a todos deliciou. Foram interpretadas obras de 
Pergolesi, Caccini, Vivaldi e pertencentes do 
espólio do Santuário de Fátima como o “Avé de 
Fátima” e o “Senhora nossa, Senhora minha”. 

Procissão de Velas

No dia 12 de Outubro, em comunhão com 
os peregrinos da Cova da Iria, foram muito 
os devotos de Nossa Senhora que subiram o 
monte do Sameiro para manifestarem a sua 
fé e amor à Mãe do Céu na última procissão 
de velas deste ano. Presidiu o Reitor do San-
tuário, Pe. Delfim Pinto Coelho, e orientou as 
meditações o Cónego José Paulo Abreu, Pre-
sidente da Confraria. À chegada à Basílica, o 
Reitor, numa alocução, convidou os fiéis a, 
como São João Evangelista, levarem Maria 
para casa, pois Ela, continuamente nos afaga 
ao Seu Coração Imaculado e nos abençoa. 

Grupos de Peregrinos  
inscritos na Reitoria  

do Santuário em Outubro:
 

Dia 1 – Concentração de Jipes Portugueses 
“UMM”

  –  Coro “Almagraham” da Paróquia da 
Boavista, Diocese do Porto, acompanhado 
pelo pároco, Padre Humberto Patrício Mar-
tins, SCJ.

Dia 4 – Grupo de Peregrinos Americanos – 
30 pessoas + 1 sacerdote (Frei Michael O’ 
Loreghlin)

Dia 11 – Grupo da Paróquia de São Julião da 
Barra e Nova Oeiras, Patriarcado de Lisboa, 
acompanhado pelo Pároco, Pe. Nuno Westood

  –  Grupo de Peregrinos Franceses (17 
pessoas + 1 sacerdote)

Dia 13 – Grupo Polaco (50 pessoas + 1 sacer-
dote – Pe. Slawomir Abramowski)

Dia 14 – Grupo do 8º ano da Catequese da Pa-
róquia de Sobreposta (Braga) – 16 adoles-
centes + 2 catequistas

Dia 22 – Grupo de Irlandeses (53 pessoas + 1 
sacerdote)

Dia 28 – Grupo de Arazede (Montemor-o-Velho) 
– 100 pessoas + 1 sacerdote (Pe. Fábio Moniz)

Durante este de 2017, a Igreja em Portugal 
movimenta-se um pouco, á volta do Centenário do 
fenómeno Fátima. Em determinados contextos, o 
nosso país, vem apelidado como “Terra de Santa 
Maria”. Diariamente Ela é invocada por nós, com 
as palavras do Evangelho: “Bendita és Tu entre as 
mulheres” (Lc, 1, 41). Assim vemos que esta rela-
ção do povo Cristão com Maria tem as suas raízes 
na Sagrada Escritura, pois aí podemos constatar 
os primeiros sinais de admiração, de súplica e de 
louvor da humanidade em relação a Maria.

O motivo para o culto mariano por parte dos 
cristãos e que é verdadeiro, se aceita submeter-
-se ao único culto verdadeiramente cristão que 
é o culto á Santíssima Trindade, isto é o culto 
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo tem as suas 
origens na sabrada Escritura e é assim resumi-
do pelo Concílio Vaticano II: “Exaltada por graça 
do Senhor e colocada, logo a seguir a seu filho, 
acima de todos os anjos e homens, Maria que, 
como mãe Santíssima de Deus, tomou parte nos 
mistérios de Cristo, é com razão venerada pela 
Igreja com culto especial (LG 66). 

A razão de todo este amor a Maria radica 
portanto no desígnio de Deus, que exaltou Ma-
ria acima de todas as criaturas. O culto para com 
esta nossa irmã, que se tornou Mãe de Deus en-
quanto Mãe do Filho de Deus Encarnado e por 
isso nossa Mãe, por ser a Mãe de Cristo Cabeça 
da Igreja que é o Seu corpo, não é portanto uma 
invenção das criaturas ou fruto de uma qualquer 
manifestação privada, mas uma disposição de 
Deus Criador e bem fundamentada na Sagrada 
Escritura.

Assim podemos dizer que: 
A Virgem Maria foi sempre proposta pela 

Igreja à imitação dos fiéis, não pelo tipo de vida 
que levou, nem pelo menos ainda, por causa do 
ambiente sociocultural em que se desenrolou 
a sua existência ... mas porque, nas condições 
concretas da sua vida, Ela aderiu total e res-
ponsavelmente à vontade de Deus (cfr. Lc 1, 
38); porque soube acolher a Sua Palavra e pô-
-la em prática; porque a sua acção foi animada 
pela caridade e pelo espírito de serviço; por-
que, em suma, Ela foi a primeira e a mais per-
feita discípula de Cristo - o que naturalmente 
tem um valor exemplar universal e permanente.
(Beato Paulo VI, Marialis Cultus, 35).

Esta afirmação com a autoridade do Papa 
diz-nos então, que Maria se insere na vida da 
Igreja com um valor exemplar, portanto modelo 
a imitar na Sua relação com Deus. O magistério 
da igreja ensina-nos que o verdadeiro culto, a 
verdadeira devoção não consiste numa emoção 
estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos 
faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos 
incita a amar filialmente a nossa mãe e a imitar 
as suas virtudes. (Lumen Gentium 67)  

Pois que a finalidade última do Culto cristão 
é Glorificar a Deus e levar os cristãos a aplica-

rem-se a uma vida absolutamente conforme à 
sua vontade (cf. MC 39), em Maria, cada cristão 
pode contemplar um coração dócil á Vontade do 
Senhor e á concretização da Sua Vontade.

Quereis oferecer-vos a Deus…? Foi a per-
gunta feita por Maria na Sua primeira revelação 
em Fátima há cem anos. Estas palavras de Ma-
ria, que no meu entender são a chave de toda 
a mensagem de Fátima e o essencial da men-
sagem, são bem compreensíveis á luz destas 
palavras de S. Paulo: Por isso, vos exorto…Seja 
este o vosso verdadeiro culto, o espiritual. Não 
vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, 
deixai-vos transformar, adquirindo uma nova 
mentalidade, para poderdes discernir qual é a 
vontade de Deus: o que é bom, o que lhe é agra-
dável, o que é perfeito(Rm 3, 1-3). S. Luis de 
Montfor, conhecido e apresentado por S. João 
Paulo II como um Mestre na Espititualidade Ma-
riana, ensina o valor da Consagração a Jesus 
pelas Mãos de Maria, na obra sua obra o Amor 
da Sabedoria Eterna(n.223). também noutra 
obra secundária, que é o Tratado da Verdadeira 
Devoção à santísima Virgem ele escreve: 

“Esta Devoção à Santíssima Virgem é um 
caminho curto para encontrar Jesus Cristo, quer 
porque ninguém se perde nele, quer porque, 
como acabo de dizer, se avança por ele com 
mais alegria e facilidade e, portanto, com mais 
prontidão. Avança-se mais, em pouco tempo de 
submissão e dependência para com Maria, que 
durante anos inteiros de vontade própria e de 
apoio em si mesmo. Pois o homem obediente e 
submisso a Maria Santíssima cantará vitórias no-
táveis sobre todos os seus inimigos (n.155).  

A Espiritualidade Mariana, dentro do contex-
to da fé católica, como é apresentada por S. Luís 
de Montfort, pode ser hoje reproposta como foi 
descrita por São João Paulo II, no número 48 da 
sua carta Redemptoris Mater. Segundo o “Santo 
do Totus Tuus”, esta espiritualidade consiste numa 
relação direta e permanente com Maria na oração, 
na disponibilidade para a sua materna influência e 
na assimilação dos seus comportamentos evan-
gélicos. Relação orientada para ser vivida num ca-
minho de fidelidade a Cristo, docilidade ao Espírito 
Santo, comunhão com o Pai e vida eclesial.

Ao celebrarmos este centenário de Fátima, 
convém não esquecer que a Sagrada Escritura 
está na origem da admiração da Igreja em rela-
ção a Maria, convém também não esquecer os 
motivos e a finalidade da presença de Maria na 
Igreja: depois de elevada ao céu, não abandonou 
esta missão salvadora, mas, com a sua multifor-
me intercessão, continua a alcançar-nos os dons 
da salvação eterna. Cuida, com amor materno, 
dos irmãos de seu Filho que, entre perigos e an-
gústias, caminham ainda na terra, até chegarem 
à pátria bem-aventurada (LG 62).

Pe. Delfim Afonso, 
Missionário da Companhia de Maria (Monfortinos)

Espiritualidade Mariana, no Centenário de FátimaNOTÍCIAS
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O cristianismo assenta a sua fé e funda-
menta a sua esperança na ressurreição de Je-
sus Cristo, experimentando a confirmação dessa 
fé pela presença constante do Espírito Santo 
na condução da sua história. As diferentes ex-
periências da Igreja nascente com o Ressusci-
tado confirmam a possibilidade da intervenção 
de Deus na História, afinal, na contingência do 
tempo e nos limites do espaço. Sabemos que o 
encontro com Ele, o Emanuel, que pelo mistério 
da encarnação Se fez um connosco, acontece 
na normalidade da vida quotidiana através dos 
Seus sinais e dos grandes apelos da humanida-
de. Será possível, porém, que o sobrenatural se 
manifeste através de aparições e visões e irrom-
pam na história da humanidade? Eis a resposta 
que procuramos na viagem que nos propomos 
fazer através da História da Igreja. De facto, ao 
longo dos séculos cristãos encontrámo-nos 
com uma longa série de videntes, portadores 
de mensagens e revelações. Vamos percorrer, 
sucintamente, alguns momentos desta História 
procurando discernir a lição que ela encerra para 
a Igreja dos nossos tempos. 

1. Período Patrístico
Na primeira metade do século II, as comuni-

dades cristãs viveram a passagem da estrutura 
apostólico-profética para a pastoral-hierárquica. 
Nesta evolução eclesial, a instituição carismática 
entrou em crise. É neste contexto que a Didaquê 
alerta para o falso profeta, descrevendo-o como 
“alguém que faz comércio com Cristo”1. O Pastor 
de Hermas e a Ascensão de Isaías apresentam-
-se como relação de visões e afirmam a  neces-
sidade de evitar o pseudo-profeta, pois “não tem 
em si o Espírito divino”2 e age como bruxo. Santo 
Irineu, no período compreendido entre 180-192, 
enumera as visões como os dons concedidos 
aos cristãos: “Os verdeiros discípulos do Filho 
de Deus, em virtude do seu nome e da graça 
recebida, operam em benefício dos outros se-
gundo o dom que Jesus concedeu a cada um 
deles. Alguns afugentam os demónios…, outros 
visões ou palavras proféticas”. Deve-se, porém, 
a São Gregório de Nissa (+ 394), um dos padres 
da Capadócia, o primeiro relato de uma apari-
ção mariana: Nossa Senhora teria aparecido a 
São Gregório Taumaturgo (+ 270) para instruí-lo 
a respeito dos mistérios da fé. São Cipriano de 
Cartago (+ 258) atesta também a existência de 

várias crianças videntes. S. Gregório de Tours (+ 
594), Santo Ildefonso de Toledo (+ 667) e São 
Gregório Magno (+ 604) referem também visões 
da Mãe de Jesus.

2. Idade Média
O período da Idade Média regista uma vasta 

proliferação de visões e profecias. Neste período 
histórico, abundam os relatos e comunicações 
de milagres, lendas e aparições. Para esta proli-
feração, contribui muito o movimento joaquinista 
com a sua exaltação pneumatológica e pela pre-
ferência dada à missão do Espírito Santo. 

Isto provocou várias reacções dos teólogos 
da época. Para São Tomás de Aquino, a profecia 
mais perfeita é a que ocorre através do diálogo 
entre duas pessoas, como acontece nas apari-
ções. “Em todas as épocas – admite São Tomás 
– jamais faltaram homens dotados de espírito 
profético, não tanto para apresentar e desenvol-
ver nova doutrina de fé, mas para guiar a activi-
dade humana”. 

Na Idade Média tiveram grandes reper-
cussões as revelações de várias místicas 
como Santa Catarina de Sena (+ 1380), Santa 
Ângela de Foligno (+ 1309), Santa Gertrudes 
(+ 1302) e, sobretudo, Santa Brígida (+ 1373), 
que eram profundamente assumidas pelos 
fiéis, chegando as suas revelações a ser equi-
paradas à Sagrada Escritura. Isto gerou vários 
celeumas entre os teólogos.

3. Séculos XVI-XVIII
Nos séculos XVI-XVII, em nome do princípio 

“só a Escritura”, a Reforma adoptou um posicio-
namento negativo diante das revelações. Lutero 
ridicularizou-as e mostrou-se inflexível contra 
elas: “Agora que possuímos a Escritura dos 
apóstolos, nada resta para ser revelado depois 
do que eles escreveram. Não temos necessi-
dade de nenhuma revelação particular, nem de 
milagres”. Calvino afirma igualmente: “É ver-
dade que, quando temos a Sagrada Escritura, 
nada pode faltar-nos; sobretudo na clareza do 
evangelho temos, como diz São Paulo, a perfei-
ção da sabedoria. Estando assim as coisas, os 
que ainda se sentem adulados pelo vão desejo 
de ter visões demonstram claramente que não 
compreenderam o que é a Sagrada Escritura”. 
Também na teologia católica há grupos  pró e 

contra as revelações. Nas vidas dos santos como 
Inácio de Loyola (+ 1556) e Teresa de Ávila (+ 
1582) salpicam fenómenos extraordinários. É 
curioso notar a reflexão de S. João da Cruz (+ 
1591) que mostra uma posição quase igual à 
de Lutero, embora admita a possibilidade e uti-
lidade das revelações particulares como “meio 
e modo” de um caminho espiritual, devendo ser 
superadas. Escreve o santo místico na Subida do 
Monte Carmelo: “Se Eu (Deus) já te falei todas 
as coisas na minha Palavra, que é o meu Filho, 
e nada mais tenho a dizer, que te posso revelar 
além disso? Põe os olhos somente nele, porque 
nele eu disse e te revelei tudo, e acharás nele 
ainda mais do que pedes e desejas. Porque tu 
pedes frases e revelações em parte e, se pões os 
olhos nele, hás-de achá-lo em tudo”.

O movimento que reduz o valor das apari-
ções e dos factos extraordinários apoia-se nas 
prescrições dos concílios V de Latrão (1516) e de 
Trento (1563), que reservam ao bispo e, em últi-
ma instância, à Sé Apostólica o exame de todos 
os novos milagres. A confirmação definitiva des-
te procedimento deve-se a Urbano VIII, em 1634. 
O fundamento teológico desta intervenção das 
autoridades eclesiais assessoradas pelos teólo-
gos encontra-se na necessária complementari-
dade, realçada por São Tomás de Aquino, entre 
as formas destas experiências extraordinárias 
(aparições, visões, audições, sonhos, etc.) e a 
sua interpretação. Adopta-se o clássico tratado 
de Próspero Lambertini3, depois Bento XIV (+ 
1758) – e que referiremos mais adiante –, se-
gundo o qual “às revelações, ainda aprovadas 
pela Igreja, não se deve nem se pode outorgar 
assentimento de fé católica”.

A partir de 1660, o intelectualismo e o 
psicologismo invadem a piedade; passa-se a 
desconfiar de tudo o que não é razão, o espí-
rito crítico arrasa as lendas medievais e pede-
-se aos católicos menos credulidade diante 
das aparições. Durante todo o século XVIII, na 
Itália, pretende-se mostrar que os “milagres 
são o que menos importa nos santos”, não 
supervalorizando, por isso, os milagres. Santo 
Afonso Maria de Ligório (+ 1787) demarca-se 
um pouco desta posição, pois mostra-se pro-
penso a aceitar relatos ou exemplos de mila-
gres e de revelações, como comprova a sua 
obra mais conhecida “As glórias de Maria”.

Francisco Senra Coelho

AS APARIÇÕES NA HISTÓRIA DA IGREJA

1  Didaquê, XII, 5.

2  Pastor, preceito XII.

3  Papa Bento XIV, nascido Prospero Lorenzo Lambertini (Bologna, 31 de março de 1675 – Roma, 3 de maio de 1758), foi Papa de 17 de agosto de 1740 até sua morte. Foi eleito com 50 
votos entre 51 votantes do longuíssimo conclave de 1740. Enquanto papa, Bento XIV teve uma vida activa e promulgou diversas reformas religiosas, como a diminuição das festas da Igreja, a revisão 
do Martirológio Romano e uma compilação de bulas papais. Enfrentou os problemas do iluminismo e do absolutismo e deu início aos restauros do Coliseu de Roma depois que conseguiu fazer cessar 
a sua nefasta e contínua demolição, declarando-o sagrado por ter sido um lugar onde se derramou o sangue de muitos mártires cristãos.

(continua no próximo mês)
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Padroeira do Santuário do Sameiro
2017

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

NOVENA  
29 de Novembro a 7 de Dezembro

16:15 - Terço e Missa

3 de Dezembro (Domingo)
15.00h -  Concerto de Advento  
pelo Coro da Escola de Música  

de São Frutuoso de Real - Braga.

FESTA
8 de Dezembro (quinta-feira)

07:30 - Missa (na Basílica)
08:30 - Missa (na Cripta)
09:30 - Missa (na Cripta)

11:00 - Missa Solene de Festa,  
na cripta, presidida pelo Senhor Arcebispo 

Primaz D. Jorge 
Ortiga.
Admissão de novos 
Irmãos  
da Confraria  
do Sameiro. 

15:00 - Hino AKATISTOS, na cripta.
16:30 - Missa, na cripta,  

com a participação  
do Grupo Coral de Sequeira - Braga.

CONFISSÕES 
(Capela da Reconciliação - Cripta)

08:30 - 12:00
14:30 - 16:00

No próximo dia 5 de Novembro, Do-
mingo, celebraremos o Dia do Irmão 
da Confraria do Sameiro com o se-
guinte programa:

15:15 – Exposição Solene do Santíssi-
mo Sacramento, Adoração e recitação 
do Terço; 

16:15 – Ofício de Vésperas e Missa de 
Sufrágio por todos os Irmãos, benfei-
tores, funcionários e 
colaboradores da Con-
fraria do Sameiro fa-
lecidos, presidida pelo 
Cónego José Paulo 
Abreu, presidente da 
Confraria do Sameiro.

DIA DO IRMÃO  
E SUFRÁGIO PELOS  

IRMÃOS E BENFEITORES 
DA CONFRARIA  
DO SAMEIRO




