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Cabeça no prato, ou… 
vamos para a festa?!

Retorno às conferências proferidas em Por-
tugal, aquando das celebrações dos 800 anos da 
Ordem Dominicana, por Frei Timothy Radcliffe, 
antigo Mestre Geral da Ordem dos Pregadores, 
atualmente membro do Conselho Pontifício para 
a Justiça e Paz, publicadas nos Cadernos (nº 34, 
de 2017) do ISTA (Instituto São Tomás de Aquino).

Agora centro-me na segunda, versando a “san-
tidade do corpo” e focalizada no cap. 3º do livro dos 
Atos dos Apóstolos, onde se narra a cura de um coxo 
por parte do Apóstolo Pedro, na ocasião em que ele e 
João se deslocam ao templo de Jerusalém.

Frei Timothy, sublinhando a importância do cor-
po, dos nossos sentidos, começa por referir que Pe-
dro foi capaz de ouvir o pedido do coxo. E isto de 
escutar, comenta o dominicano, é difícil. Explicita:

 “Muita gente nunca escuta. Havia um anún-
cio há alguns anos atrás. Um homem está sentado 
a uma mesa. Diante dele, uma mulher está a falar. 
Ele olha na sua direção, extremamente atento. Ela 
diz, «O que eu gosto em ti é que tu és um ouvinte 
maravilhoso». Não há resposta. E, de repente, per-
cebe-se que, atrás dela, está um ecrã de televisão 
a passar um jogo de futebol”.

Mas o episódio do coxo de nascença não bole 
apenas com o ouvido. Também com os olhos: Pe-
dro e João olharam o interlocutor e pediram para 
serem olhados. 

E com o tato: Pedro, segurando-o pela mão, 
tocou-o. Como é importante este contato. Aliás, é 
uma grande fonte de proximidade. No toque, aca-
ba a distância. Podemos ver sem ser vistos; ouvir 
sem ser ouvidos; cheirar sem que nos cheirem; 
mas no toque, a reciprocidade é inevitável.

O episódio do coxo também bole com essa 
maravilha que são os pés. Ele tornou-se capaz de 
andar, de se colocar em posição ereta, de cami-
nhar e ser autónomo.

Mas há mais: o coxo não só começou a andar 
como começou a dançar, saltando e louvando a Deus.  

Discorrendo sobre isto, Frei Timothy Radcliffe 
comenta que os salmos estão cheios de convites à 
dança, ainda que hoje nos mantenhamos sentados; 
que os santos usavam o corpo e a sua versatilidade 
para rezar; que o próprio Francisco de Assis, diante 
do Papa Honório III e seus cardeais, quando com eles 
foi partilhar o seu ideal, “ardendo de zelo divino” e 
com o coração em festa se pôs a dançar…

Como é importante o corpo, a dança, a festa, 
a alegria…

Só que – eis agora o cerne do nosso apon-
tamento -, as coisas têm vindo a mudar. Temos 
acabado com a festa. Com a dança. Na vida. Na 
Igreja. Nas nossas liturgias!...

Na verdade - e passo a palavra ao domini-
cano, na esperança de que nos deixe a todos a 
refletir…:

“[…] há cerca de quinhentos anos atrás, a ora-
ção do Ocidente tornou-se muito mais aborrecida. Os 
puritanos baniram toda a dança e todo o riso. E por 
toda a Europa começamos a encarar a oração essen-
cialmente na sua dimensão mental. Esquecemo-nos 
que somos corpos e que as nossas orações deverão 
manifestar-se em exuberância física.

Quando o atemorizador arcebispo O’Dwyer de 
Birmingham estava sentado ao lado de um sacerdo-
te, uma mulher dançou graciosamente com os dons 
para o ofertório. Ele virou-se para o padre e disse: 
Se ela me pedir a tua cabeça num prato, dar-lhe-ei”.

E aí fica o dilema: cabeça no prato, tudo triste 
e cinzentão, sempre ar de velório ou um arzinho 
de alegria, uma participação na dança, um clima 
de festa?!

P.S.: Qualquer que seja a resposta, nem por
isso deixo de desejar a todos um Natal mui-
to, muito festivo. E um ano novo muito, muito
alegre!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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“Para entendermos a história do natal 
temos que buscar a origem da palavra natal. 
Nas línguas latinas o vocábulo Natal deriva de 
Natividade, ou seja, referente ao nascimento 
de Jesus. Em inglês o termo utilizado é Christ-
mas, literalmente “Missa de Cristo”. Já na lín-
gua alemã, é Weihnachten e têm o significado 
de ‘Noite Bendita’.”

No ano 245 d.C., o teólogo Orígenes re-
pudiava a ideia de se festejar o nascimento de 
Jesus “como se fosse um Faraó”. Há inúmeros 
testemunhos de como os primeiros cristãos va-
lorizavam cada momento da vida de Jesus Cris-
to, especialmente sua Paixão e Morte na Cruz. 
No entanto, não era costume na época come-
morar o aniversário e portanto não sabiam que 
dia havia nascido o seu Senhor. Os primeiros 
testemunhos indicam datas muito variadas, e 
o primeiro testemunho directo que afirma que 
Jesus Cristo nasceu no dia 25 de Dezembro é 
de Sexto Júlio Africano, no ano 221.

De acordo com o almanaque romano, a fes-
ta já era celebrada em Roma no ano 336 d.C. Na 

A ORIGEM DO NATAL
parte Oriental do Império Romano, comemora-
va-se em 7 de janeiro o seu nascimento, ocasião 
do seu baptismo, em virtude da não-aceitação 
do Calendário Gregoriano. No século IV, as igre-
jas ocidentais passaram a adotar o dia 25 de 
dezembro para o Natal e o dia 6 de janeiro para 
Epifania (que significa “manifestação”). Nesse 
dia comemora-se a visita dos Magos.

A celebração do Natal de Jesus foi insti-
tuída oficialmente pelo Papa Libério, no ano 
354 d.C. 

Segundo estudos, a data de 25 de de-
zembro não é a data real do nascimento de 
Jesus. A Igreja entendeu que devia cristiani-
zar as festividades pagãs que os vários povos 
celebravam por altura do solstício de Inverno.

Como surgiu o natal,
historia e origem do natal 

Portanto, segundo certos eruditos, o dia 
25 de dezembro foi adotado para que a data 
coincidisse com a festividade romana de-
dicada ao “nascimento do deus sol invencí-
vel”, que comemorava o solstício do Inverno. 
No mundo romano, a Saturnália, festividade 
em honra ao deus Saturno, era comemora-
da de 17 a 22 de dezembro; era um período 
de alegria e troca de presentes. O dia 25 de 
dezembro era tido também como o do nasci-
mento do misterioso deus persa Mitra, o Sol 
da Virtude.

Assim, em vez de proibir as festividades 
pagãs, forneceu-lhes simbolismos cristãos e 
uma nova linguagem cristã. As alusões dos 
padres da igreja ao simbolismo de Cristo 
como “o sol de justiça” (Malaquias 4:2) e a 
“luz do mundo” (João 8:12) expressam o sin-
cretismo religioso.

As evidências confirmam que, num esfor-
ço de converter pagãos, os líderes religiosos 
adotaram a festa que era celebrada pelos ro-
manos, o “nascimento do deus sol invencível” 
(Natalis Invistis Solis), e tentaram fazê-la parecer 
“cristã”. Para certas correntes místicas como o 
Gnosticismo, a data é perfeitamente adequada 
para simbolizar o Natal, por considerarem que 
o sol é a morada do Cristo Cósmico. Segundo 
esse princípio, em tese, o Natal do hemisfério sul 
deveria ser celebrado em junho.

Há muito tempo se sabe que o Natal tem 
raízes pagãs. Por causa de sua origem não-bíbli-
ca, no século 17 essa festividade foi proibida na 
Inglaterra e em algumas colónias americanas. 
Quem ficasse em casa e não fosse trabalhar no 
dia de Natal era multado. Mas os velhos costu-
mes logo voltaram, e alguns novos foram acres-
centados. O Natal voltou a ser um grande feriado 
religioso, e ainda é em muitos países. 

Pesquisa de José Campos 
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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I
É notória a ausência de pensamento crítico 

que se obtém com a vida e muitas leituras e 
com uma disciplina que se ensina no Secundá-
rio que se chama Filosofia.

A Filosofia ajuda a pensar por nós próprios, 
a sermos críticos perante os factos pessoais e 
sociais, a eliminarmos as contradições do pen-
samento, a não irmos atrás do que se ouve ou 
diz sem uma boa fundamentação, a desconfiar 
das aparências, a aprofundar as situações, a 
sermos coerentes e verdadeiros connosco e 
com os outros, a conferir um sentido para a vida.

Quem lê, ouve, sabe a partir do que en-
tra pelos ouvidos, pelos olhos, pelos sentidos, 
forma uma “opinião de rebanho”. Às vezes “a 
mentalidade de rebanho” até tem bom senso, 
mas geralmente em todos os casos em que nos 
ficamos ou pelos olhos ou pelos ouvidos ou pela 
aparência ou por uma primeira leitura dos acon-
tecimentos, ficamos muito aquém da verdade.

Aqueles que ousam pensar por si próprios 
são “as ovelhas negras” da sociedade, porque 
pensam; e o pensamento esclarecido é um 
inimigo das multidões e dos governantes que 
orientam e endoutrinam multidões e não pes-
soas. Esses que lideram, governariam melhor se 
a sociedade fosse mais esclarecida e mediana-
mente culta. Teriam mais cuidado com os seus 
actos, não haveria tanto oportunista, tanto cor-
rupto, tanto incompetente, tanta desconfiança, 
tanta gente eticamente mal formada.

E aqueles que fazem as leis (o poder le-
gislativo) iriam legislar para benefício e justiça 
entre todos; e quem as aplica (o poder judicial), 
não julgaria com enorme subjectividade que nas 
sentenças manda para a prisão um pobre que 
não paga trinta euros às Finanças mas deixa em 
liberdade o incendiário (centenas deles e outros 
tantos corruptos, falsários, criminosos).

Por isso quando leio ou oiço certas barba-
ridades de intelectuais ou pessoas com cursos 
médios e superiores, fico com pena do meu 
País, da falta de bom senso, pois há gente sim-
ples que nunca leu livros ou estudou em Uni-
versidades e é infinitamente mais sensata e 
crítica do que são os “doutores da nossa pra-

ça”. A ignorância inundou todas as dimensões 
da actividade humana, e, em demasiados casos, 
sobressai como sabedoria!

A sociedade no seu todo espelha uma enor-
me pobreza intelectual e cultural; basta avaliar 
o que se lê nas redes sociais, em certos jornais 
diários e se ouve nalguns canais generalistas. 
E também basta ouvir as opiniões das pessoas 
sobre um qualquer assunto, para se ver que há 
poucos que têm opinião própria e que se percor-
re a via mais fácil que é a do diz-que-diz-que.

II
A vida fácil que ”o homem light” produziu 

vem associada a uma pessoa egoísta e vazia 
que vive das coisas feitas (na internet) e que se 
avalia e avalia os seus pares pelo que eles têm 
e não pelo que eles são como pessoas. Avalia 
pelo que mostra; e tem necessidade de mostrar 
para ser quem é.

O tempo da valorização do corpo e das 
coisas materiais como carros, casas, roupas 
de marca, “vida boa”, esvaziou o ser huma-
no de um sentido maior para a vida. Tornou-o 
acrítico. Mostra-se o que se tem porque não se 
é. Este homem light compete consigo próprio 
e com os outros e pretende ser o maior e “o 
mais tudo”; não olha a meios para atingir os 
fins, quer retirar o máximo da vida e viver o 
presente como se não houvesse futuro. É um 
ser com vontade débil e entendimento obtu-
so. Seguidista por excelência porque prefere 
sempre o “já feito” do que fazer. Não investiga, 
não quer ter trabalho, vive numa dimensão de 
ócio permanente porque também sempre teve 
e tem quem lhe facilite a vida! 

[E esta atitude pode ter consequências graves 
no domínio da marginalidade: quando não tem, 
em vez de trabalhar, rouba - apenas um exem-
plo, sem ferir ninguém, uma vez que isto é apenas 
uma reflexão sobre um dado assunto-. Ficam de 
fora deste escrito aqueles que procuram sempre 
um trabalho e não um emprego. Procuram a reali-
zação pessoal com esforço e empenho, por vezes 
em profissões bem difíceis. Aqueles que sabem 
que para se chegar a algum lugar é preciso fazer 
caminho e lutar com perseverança.]

“O homem light é frio, não crê em 
quase nada, as suas opiniões mu-
dam rapidamente e vive afastado 
dos valores transcendentes”

             - Enrique Rojas

O HOMEM LIGHT

E ao mesmo tempo que se pretendem afir-
mar como “os maiores” esses seres light’s vi-
vem “rebaixados” à categoria de objectos sob 
aquilo que têm que não são capazes de olhar 
para o horizonte e descobrir que está um dia 
bonito e que no céu há nuvens a brincar!

O homem light – diz Rojas – é cada vez me-
nos sábio no sentido clássico do termo. Ele não 
tem um sentido para a vida pois a cultura nihilista 
leva-o a não ter vínculos e a viver para si mesmo. 
Ele representa o surgimento de uma nova imaturi-
dade que sobressai pela negativa no interior de um 
paradigma cultural emancipado, sólido mas com 
novas frentes de combate, uma vez que o conflito 
geracional e o conflito de interesses é por demais 
evidente e difícil ou impossível de conciliar. Bate-
mos no fundo da ética e da moralidade.

O consumismo com raiz na publicidade e 
na moda criou falsas necessidades que fizeram 
desabar o edifício ético originando vidas vazias. 
É a metafísica do nada devido à morte de ideais 
e à superabundância de tudo o resto incluindo a 
permissividade, o hedonismo, o egocentrismo, a 
indiferença, ou seja: a mediocridade deste novo 
analfabetismo.

[E os outros, aqueles que tiveram e têm de 
lutar muito para terem mérito e competência 
sem nunca pisarem o próximo, que queima-
ram e queimam as pestanas a erguer edifícios 
sólidos que fiquem para a vida toda ou quem 
trabalha no duro e nem sequer têm tempo para 
o descanso merecido, todos ficam também a 
ver passar o comboio social, cheio de “marias e 
maneis de sangue azul” que nem sabem quem 
são e por que razão vieram ao mundo?!]

II
Torna-se urgente contrariar o curso desta an-

tropologia infantilizada, fundada na superficialida-
de de tudo e trazê-la de volta ao mistério da vida 
e das coisas. Sem metafísica não haverá poesia 
nem arte ou simplesmente trabalho que dê alegria 
e felicidade ao ser humano. A alegria nasce num 
mundo espiritualizado e não num mundo materia-
lizado. Todos os saberes serão bons, se e só se, 
servirem o aperfeiçoamento e não o retrocesso da 
Humanidade. E a tendência para a humanidade é o 
último estádio de aperfeiçoamento a que o homem 
aspira (Kant, filósofo idealista).

Neste refundar da antropologia em valores 
humanistas e transcendentes é fundamental o pa-
pel dos educadores. Se é pouca a exigência, serão 
mínimos os resultados. A exigência e o rigor têm 
de voltar a ser a base de quem bem educa. Um 
bom professor seja ele a mãe, o pai, o catequista, 
o vizinho sábio, fica na nossa vida para toda a vida! 
E o que aprendemos chega até nós como dom que 
completa o dom maior que é a Vida para com ela 
nos tornarmos obreiros de um mundo melhor.

Há que ler mais, pensar melhor, amar o sa-
ber, sentir sem fingimento, viver sem hipocrisia, 
ser mais PESSOA!

Dra. Ermelinda Silva
Lic. FilosofiaErmelinda Silva
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Perder um ente querido é sempre difícil 
e doloroso… Como a vida é delicada e frágil! 
Existem pessoas que morrem mas não as dei-
xamos morrer; existem coisas que vivemos, 
mas não as iremos esquecer. A morte é, sem 
dúvida, das coisas mais difíceis de enfrentar, 
sendo o luto inevitável.

Ninguém gosta de falar sobre perdas, al-
guns evitam até pensar no assunto. Mas, na 
verdade, todos teremos um dia de as enfren-
tar. Quando reflete sobre a vida, o ser humano 
recusa-se a pensar nas possibilidades de per-
da, que o faz sofrer antecipada e inutilmente.

Viver o luto é aceitar a dor e aprender a 
continuar a viver. Penso que seja precisamen-
te isto, o mais difícil: viver depois, reencontrar 
a alegria, o prazer, reaprender a ver o mundo 
e a apreciá-lo. Algumas pessoas desenvolvem 
um sentimento de culpa por aceitar o sorriso 
e o recomeçar; sentem como se estivessem 
a trair a pessoa que se foi, esquecendo-se de 
que precisam continuar.

Isto porque, o amor que sentiam por 
aquela pessoa, não diminuiu nem desapare-
ceu só porque aprenderam a viver sem o ente 
querido que partiu. O espaço conquistado no 
coração pelos que nos amaram e que ama-
mos ficará definitivamente marcado.

Assim, e para homenagear a memória 
de filhos, irmãos, netos e todos aqueles que 
partiram demasiado cedo, foi criada uma ini-
ciativa que, começou nos Estados Unidos, em 
1997, com uma pequena ação na internet. 
Mas, desde então, aumentou em número pois 

CONTOS DE LUZ a palavra espalhou-se por todo o mundo.
No próximo dia 10 de Dezembro, vai 

realizar-se a terceira edição do Worldwide 
Candle Lighting ou Contos de Luz na versão 
portuguesa, que consiste numa cerimónia 
de homenagem a crianças e jovens que per-
deram a vida. Une famílias e amigos à volta 
desta causa. Como as velas são acesas, à 
hora local, acredita-se ser a maior ilumina-
ção em massa no globo, criando uma onda 
de luz que se move a partir do fuso horário.

A edição portuguesa, Contos de Luz, 
tem como missão celebrar quem viveu, em 
vez de homenagear quem morreu. Como? 
Terminando projetos iniciados por estas 
crianças e jovens e trazer, assim, algum sos-
sego aos corações dos seus pais. Este ano, 
propusemo-nos a terminar a Mixórdia de 
Temáticas, que começou a ser escrita pelo 
“Tiago das Tecnologias”, um menino de 12 
anos que perdeu a sua luta contra o cancro 
infantil.

Ricardo Araújo Pereira é o padrinho des-
ta terceira edição. Aceitou o desafio de termi-
nar a Mixórdia escrita pelo menino e esta será 
apresentada na cerimónia de homenagem do 
próximo dia 10/Dezembro.

Também Hugo Torres, músico e cantor, 
aceitou prontamente este desafio e irá ofe-
recer-nos um concerto musical memorável 
e abrilhantar a nossa cerimónia de home-
nagem! Os alunos do Conservatório Bomfim 
também se quiseram juntar a nós e estão a 
preparar um momento musical para nos ofe-
recer um miminho digno de registo!

Assim, a iniciativa irá decorrer, no Conser-
vatório Bomfim, em Braga, a 10 de Dezembro 

(Domingo), a partir das 18h00 e tem como 
objetivo unir famílias e amigos, acendendo 
uma vela durante uma hora, em homenagem 
a crianças e jovens falecidos, mas que nunca 
serão esquecidos.

Torna-se, cada vez mais necessário, apren-
der a viver com e apesar de. É preciso aprender 
a viver com a dor, com a falta, com a sauda-
de e apesar do adeus. E é preciso, sobretudo, 
reconstruir-se!

Participe connosco! Traga familiares e 
amigos para juntos homenagearmos todos 
aqueles que partiram cedo de mais… 

Dra. Clarisse Queirós
Socióloga/Conselheira do Luto

Na tarde do primeiro Domingo de No-
vembro, a Basílica do Sameiro acolheu o 
Dia do Irmão da Confraria. A celebração 
iniciou com a Adoração ao Santíssimo Sa-
cramento e recitação do Terço do Rosário, 
seguindo-se o Ofício de Vésperas e a Santa 

Dia do Irmão da Confraria do Sameiro
Missa, presidida pelo Cónego José Paulo 
Abreu e concelebrada pelo P. Delfim Coelho, 
Reitor do Santuário. Lembrámos ao Senhor 
da Vida quantos, durante a sua vida terre-
na, trabalharam nesta casa e doaram de si 
e dos seus bens em favor desta Confraria, 
demonstrando o amor filial para com Nossa 
Senhora, rogando o seu eterno descanso.

A tarde terminou com um momento de 
convívio e alegria à volta das castanhas e 
ao som da música popular pelos “Amigos da 
Borguinha”.

Obrigado ao mesário Fernando Araújo 
pela oferta das castanhas; ao mesário Ca-
listo que ofereceu o pão; ao mesário João 
Russell pelas fêveras; ao mesário Joaquim 
Rodrigues pela coordenação e montagem 

NOTÍCIAS
da logística e ao Grupo de Voluntários do 
Sameiro por toda a dinamização e empe-
nho! E, claro, obrigado a todos vós que 
participastes, pois, assim, manifestastes 
carinho e apreço para com a causa do Sa-
meiro! Bem-hajam! 

GRUPOS INSCRITOS  
NA REITORIA DO SANTUÁRIO

NOVEMBRO 2017

Dia 4 – Grupo de peregrinos brasileiros  
– 60 pessoas + 1 sacerdote (Frei Pedro)

Dia 13 – Grupo de peregrinos polacos  
– 40 pessoas + 1 sacerdote

Dia 14 – Missa de um grupo dos Arautos do 
Evangelho

Dia 19 – Grupo do P. José Maria Moreira (Pa-
triarcado de Lisboa)
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Donativos do mês de setembro
Valor Estimada da Obra 550€000,00 €

Valor Anterior: 489€803,46 € 60€196,54 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Magusto 760,00 € 59€436,54 €

Rosa Ferreira de Freitas Guardizela 25,00 € 59€411,54 €  

Avelino Barroso e Ana Martins Vilas Boas(Bodas de ouro) 20,00 € 59€391,54 €

José Oliveira Sousa Matos 200,00 € 59€191,54 €  

Manuel António Barros Rodrigues e Rosa de Sá Machado 40,00 € 59€151,54 €  

Maria José Gomes 10,00 € 59€141,54 €  

João Castro 10,00 € 59€131,54 €  

Livros Sr.Conego 20,00 € 59€111,54 €  

Departamento Catequese 200,00 € 58€911,54 €  

Velas procissões de velas 105,00 € 58€806,54 €  

Albino Ferreira Martins 100,00 € 58€706,54 €  

Total 491€293,46 € 58€706,54 €  

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

Iniciamos o tempo de Advento. Durante qua-
tro semanas seremos instruídos pelo Espírito na 
arte da Esperança. “Estai vigilantes”, diz-nos o 
Senhor. O Advento é um despertador da esperan-
ça, porque o Senhor está próximo e vem para nos 
salvar. Há razões para a esperança, apesar das 
misérias humanas e das dificuldades que possa-
mos encontrar no caminho.

A razão fundamental da esperança é que 
Deus ama o nosso mundo, e ama apaixonada-
mente cada um de nós. Ama-nos de tal manei-
ra, que vem a nós e quer permanece connosco. 
Advento prepara-nos para o Natal. “Vem, Senhor 
Jesus!”, rezavam os primeiros cristãos. Estes ti-
nham experimentado nas suas vidas que Cristo 
é amor, que a felicidade que tinham encontrado 
no Senhor não a encontraram em nenhum outro 
lugar e desejavam que o Senhor viesse depressa. 
Também nós ansiamos pela presença de Cristo. 
Que a sua salvação chegue a nós e ao nosso 
mundo.

Mas não basta ansiar, desejar esta vinda de 
Jesus ao mundo, a cada família, a cada comuni-
dade, a cada um de nós. Temos que nos preparar 
com seriedade, com empenho e determinação. 
Todos somos convidados a adotar uma verdadei-
ra atitude de vida.

Então, qual deverá ser o nosso estilo de vida 
nesta caminhada de Advento até ao Natal? Certa-
mente, ao contemplarmos Maria Imaculada, figu-
ra marcante do Advento, juntamente com Isaías, 
João Baptista, com São José  iremos encontrar 
essas atitudes que deverão envolver toda a nossa 

vida, indicando-nos um caminho para viver este 
tempo de esperança, que nos levará à celebração 
litúrgica do Nascimento de Jesus Salvador.

E a primeira palavra será a Escuta.   Maria 
sabe escutar a Deus. Não se trata de um simples 
ouvir superficial, mas, sobretudo, é a “escuta” 
feita de atenção, acolhimento, disponibilidade 
para Deus. Uma vida totalmente centrada em 
Deus! Isto vale também para a nossa vida: es-
cuta de Deus que nos fala, e escuta também das 
realidades quotidianas: atenção às pessoas, aos 
acontecimentos... O Senhor coloca sinais ao lon-
go do nosso caminho, e dá-nos a capacidade de 
os ver e decifrar a sua mensagem.

A Decisão, Prontidão, será a segunda pala-
vra.  Maria não vive “depressa”, com angústia, 
mas como bem sublinha o evangelista Lucas, 
“meditava todas estas coisas no seu coração” (cf 
Lc 2, 19.51).  Não vive depressa, só quando é ne-
cessário “vai apressadamente”. Decide, põe-se à 
escuta de Deus, reflete e procura compreender a 
realidade, e decide abandonar-se totalmente nas 
mãos de Deus.

Finalmente, surge a terceira palavra: 
Ação.  Maria pôs-se a caminho e “foi apressa-
damente” (cf Lc 1, 39). A Virgem Imaculada não 
tem pressa, não se deixa apanhar pelo momento, 
não se deixa arrastar pelos acontecimentos. Mas 
quando vê claramente o que Deus lhe pede, o que 
deve fazer, não se demora, mas vai “depressa”.

Por que não adotar, cada um de nós, a mes-
ma atitude de Maria, este estilo mariano de ca-
minhar durante estas quatro semanas de prepa-

ração para receber o Mistério de Deus? Quantas 
vezes, a nossa vida diária não se apresenta como 
uma correria que não nos leva a nenhuma parte? 
Contempla e imita a Virgem Maria.

Três simples palavras para receber, celebrar 
e viver o Mistério do Natal, o Mistério de Deus 
que se faz homem, para nos comunicar a imensa 
riqueza do seu amor.

Aqui deixo este desafio para a minha e tua 
vida!

Desejo para todos, uma boa caminhada de 
Advento, na companhia da Senhora da Esperan-
ça, a “Cheia de graça”, para, no final, celebrar-
mos, com júbilo, o verdadeiro Natal de Jesus!

Pe. Delfim Coelho / Reitor

Caminhar em Advento, ao estilo de Maria Imaculada
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AS APARIÇÕES NA HISTÓRIA DA IGREJA 

1  Dicionário de Espiritualidade, org. Stefano de Fiores e Tullo Goffi, Ed. Paulistas, São Paulo, 1989, Voz: Vidente, p. 1183.

2  Cf. K. RAHNER, Visionen und Prophezeiungen. Zur Mystik und Transzendenzerfahrung, Herder, Freiburg, 1958.

3 Cf. S. DE FIORES, “Le apparizioni all’ incrocio degli studii teológico-interdisciplinari, em Congresso Internacional de Fátima, Fenomenologia e Teologia das Aparições, Santuário de Fátima, 
Fátima 1998, 27-64, 41.

4 ELOY BUENO DE LA FUENTE, A Mensagem de Fátima – A misericórdia de Deus, Santuário de Fátima, 2014, 2ª edição, p. 45.

5 Idem, p.48.

6 Assim a qualificou João Paulo II, em 15.08.2004, em Lourdes, no âmbito do 150º aniversário da definição do dogma da Assunção (Cf. GIOVANNI PAOLO II, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 
27/ 2, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 2004).

7 Documento da Terceira conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla de los Angeles, 1979, n.º 291.

8 Cf. J. FORGET, “Apparitions”, em Dictionaire de Théologie Catholique, vol. I, Ed. Letouzey et Ané, Paris 1939, 1687-1692, 1692. 

9 Cf. A. PIZZARELLI, La presenza di Maria nella vita della Chiesa. Saggio d’ interpretazione pneumatológica, Paoline, Cinisello Balsamo 1990.

10 Lumen Gentium, 62.

Do Século XIX aos nossos dias

Nesta era da pressão do racionalismo e do con-
trole científico, percebemos um aumento de apari-
ções, algumas das quais deram lugar a contínuas 
peregrinações e exercem profunda influência na 
vida dos fiéis. A partir do século XIX e até aos nos-
sos dias, vivemos a era das grandes aparições ma-
rianas examinadas e aprovadas a nível diocesano e 
aceites ou recomendadas pelos romanos pontífices 
(Santa Catarina Labouré – 1803, La Salette – 1846, 
Lourdes – 1858, Pontmain – 1871, Fátima – 1917, 
Beauraing – 1932 e banneux – 1933). Todas elas es-
tão unidas a mensagens e às vezes a “segredos”. Os 
videntes não pertencem à categoria dos apóstolos e 
dos profetas como nos primeiros tempos, nem como 
religiosos na Idade Média, mas são geralmente crian-
ças de camadas sociais baixas. Se o povo sintoniza 
imediatamente com eles e acolhe a sua mensagem, 
os teólogos têm de se debruçar sobre os fenómenos 
e têm de se ocupar em estabelecer o grau de credibi-
lidade que se deve reconhecer a tais videntes. Nestas 
matérias, o discernimento dos teólogos tem seguido 
o pensamento de Bento XIV. Numa perspectiva espiri-
tual e pastoral, tem importância o magistério de João 
XXIII: “Seguindo os papas que há um século vêm 
recomendando aos católicos que prestem atenção à 
mensagem de Lurdes, nós vos estimulamos a escu-
tar com simplicidade de coração e rectidão de espí-
rito os avisos salutares – e sempre actuais – da Mãe 
de Deus. (…) Constituídos custódios e intérpretes da 
divina revelação, contida na Sagrada Escritura e na 
tradição, é para eles dever recomendar à atenção dos 
fiéis – quando, depois de maduro exame, o julgam 
oportuno para o bem comum – as luzes sobrenatu-
rais que Deus se compraz em dispensar livremente 
a certas almas privilegiadas, não para propor novas 
doutrinas, mas para guiar a nossa conduta”1.

1. Conclusão
Em traços gerais, a teologia latina, influenciada 

por Santo Agostinho, concentra a atenção em três 
pontos: a origem e a autenticidade das manifestações; 
a sua relação com a revelação pública; e o género de 
acolhimento que devem merecer da parte dos fiéis.

As aparições constituem um escândalo para a 
razão humana, pois são uma realidade não verificável 

empiricamente nem controlada pela razão autónoma 
e livre. Não só nas construções intelectuais mas tam-
bém nas teológicas as aparições criam rupturas. Assim, 
a teologia dogmática considera-as como acessórias, 
desnecessárias e conjeturais; a exegese desvaloriza-as 
perante a revelação acontecida em Jesus Cristo e conti-
da na Sagrada Escritura; os canonistas procuram refrear 
conflitos dolorosos entre os movimentos proféticos e ca-
rismáticos e os representantes do ministério apostólico.

Qual o estatuto que lhes devemos dar? O V 
Concílio de Latrão, na sua sessão 11 de 1516, para 
controlar a proliferação de revelações, declarou-as 
“reservadas ao exame da Santa Sé antes de serem 
publicadas ou pregadas ao Povo de Deus”. Bento XIV, 
no século XVIII, define a posição clássica para o futu-
ro: se as aparições recebem uma autorização eclesial 
deve entender-se como consentimento para desen-
volver os elementos que possam edificar os crentes, 
é-lhe concedido não um assentimento de fá católica 
mas de fé humana; não há obrigação de acreditar 
nas aparições privadas, mas para a revelação pública 
e oficial há. Onde situá-las no contexto do mistério 
cristão e da revelação em Jesus Cristo?

Karl Rahner aceita a possibilidade e a conve-
niência das aparições: o Deus pessoal e livre não 
fecha as vias de comunicação com a humanidade e 
com os crentes ao longo das diversas circunstâncias 
históricas especialmente intensas2. Uma aparição é 
um acontecimento teológico (no qual Deus é o prota-
gonista) e um acontecimento teologal (o acolhimento 
confiante como expressão da graça recebida). Ela é 
sinal, sinal de carácter pessoal, materializado sob a 
figura do testemunho, do carisma. Do profetismo ou 
da mística3. Ela é epifania de fidelidade4: da fideli-
dade do Pai à aliança que foi realizando através das 
missões do Filho e do Espírito Santo e da resposta fiel 
por parte de quem a recebe, homens e mulheres que 
a incarnam nas suas biografias e na sua humanidade 
concretas.

O valor das aparições radica no facto de dei-
xarem ver o olhar de Deus – expresso através da 
linguagem do profeta e da testemunha – sobre a 
história, a nossa história real e concreta. O protago-
nista fundamental é sempre Deus, que se manifesta 
de modo autêntico por meio da colaboração humana. 
As aparições apelam à esperança mais do que à fé; 
elas são apelo à Igreja para que ela possa cumprir 
adequadamente a sua missão evangelizadora.

Por que é que a Virgem Maria tem um prota-
gonismo tão grande, fazendo-se presente com tanta 
frequência e não outros santos ou mesmo o Senhor 
glorificado? Porque «Maria pertence à revelação do 
Pai pelo Filho e pelo Espírito5»; Ela encontra-se na 
função mediadora e sacerdotal do Filho ressuscita-
do. Em todas as mariofanias, Ela é identificada como 
pessoa viva, luminosa, glorificada, que não abandona 
os seus filhos, mas se interessa por eles e pelo des-
tino do mundo. Maria é a “vigia do Invisível”6, conti-
nuando a dar um contributo peculiar ao desígnio 
salvífico da Trindade.

A figura de Maria é a transparência de Deus que 
a chamou e enviou; Ela existe apenas em relação a 
Deus. O Espírito enriquece-a com os seus dons para 
que o amor de Deus mostre toda a sua fecundidade 
na história. A Virgem Maria é a “presença sacramen-
tal dos traços maternais de Deus”7. 

A Assunção de Maria é a chave hermenêutica 
das mariofanias. Maria, um membro da raça humana, 
alcança a consumação. A caducidade humana é en-
volvida pela glória de Deus. A Mãe de Deus mostra-se 
aos homens na realidade do seu corpo ressuscitado8. 
As mariofanias não são a Páscoa, mas vivem dela, são 
seu testemunho, seu sinal, e por isso chave de leitura 
profética da história. Estando liberta das condições 
espácio-temporais, Maria pode realizar uma relação 
viva e vivificante com o cosmos e com a humanida-
de9. Maria ajuda a contemplar a realidade a partir do 
olhar de Deus sobre a história. As suas manifesta-
ções são sinal de uma compaixão que não abandona 
o pecador na sua solidão nem o sofredor na sua dor. 
Ela é Mãe que acompanha a Igreja: “De facto, de-
pois de elevada ao Céu, não abandonou esta missão 
salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, 
continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. 
Cuida, com amor materno, dos irmãos de seu Filho 
quem, entre perigos e angústias, caminham ainda na 
terra, até chegarem à pátria bem-aventurada10”.

A Virgem, glorificada e assumpta aos Céus, 
acompanha os crentes através das dificuldades do 
tempo. O corpo glorioso não deixa de palpitar com 
o corpo dorido e sofredor da humanidade. Na es-
pera dramática (tensão entre o caminhar histórico 
e a vitória definitiva), na luta através da história até 
à vitória do Filho, Maria, a nova mulher e a nova 
Eva, aparece como sinal de esperança e como ma-
nancial de confiança.

(continuação do número anterior)
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Prevaleceu, na Igreja, por vezes, uma atitude 
severa e repressiva com as aparições, os videntes e 
com todo o género de profetismo, sobretudo no pe-
ríodo pós-tridentino. Depois do Vaticano II, passou-se 
a conceder maior espaço ao elemento carismático, 
já que “o Espírito Santo distribui graças especiais 
entre os fiéis de qualquer condições, ‘distribuindo a 
cada um segundo quer’ (1 Cor 12, 11), os seus dons, 
com os quais os torna aptos e prontos para exercer 
as diversas obras e deveres úteis para a renovação e 
maior edificação da Igreja” (LG 12). O Vaticano II, em-
bora lembre a necessidade de examinar os carismas 
extraordinários por parte da autoridade eclesiástica, 
convida à atitude de aceitação prudente e alegre: 
“Estes carismas, tanto os extraordinários quanto os 
mais comuns e difundidos, devem ser recebidos com 
gratidão e consolo, porque são muito adequados e 
úteis às necessidades da Igreja. Os dons extraordi-
nários não devem ser pedidos temerariamente nem 
convém esperar deles, com presunção, os frutos do 
trabalho apostólico. E, além disso, o juízo da sua au-
tenticidade e do seu exercício razoável pertence aos 
que têm a autoridade da Igreja, a quem compete an-
tes de tudo não sufocar o Espírito, mas, sim, provar 
tudo e reter o que é bom” (LG 12).

Acolher as interpelações das revelações não 
significa absolutiza-las nem isolá-las do conjunto da 
vida cristã, mas sim devem estar vinculadas à reve-
lação definitiva realizada por Deus em Cristo, palavra 
última e acontecimento final; “Cristo é a plenitude da 
revelação” (DV 7). A revelação bíblica continua a ser 
normativa, embora não seja fechada, é anúncio a que 
todo o cristão é chamado a dar forma em consonân-
cia com as novas exigências dos tempos. 

As aparições verdadeiras fazem reviver o 
evangelho. Nos santuários com elas relacionados 
reaparecem as multidões, renascem a esperança 
e a alegria, perdoam-se os pecados, volta-se a 
escutar a mensagem de Cristo e reafirma-se os 
compromissos cristãos. A seu modo, tais apari-
ções tornam o evangelho presente para nós. 

 A história mostra que a importância das reve-
lações particulares na vida eclesial tem sido consi-
derável, nomeadamente pela influência que algumas 
exerceram na vida espiritual de muitos cristãos. O 
Espírito, através delas e a avaliar pelos frutos, “con-
duziu muitos de volta à fé, motivou obras de caridade, 
despertou para aspectos fundamentais da Tradição 
da Igreja e deu novo impulso à vida eclesial”11.

Francisco Senra Coelho

11 Peter Stilwell e Cristina Sá Carvalho, Enciclopédia 
de Fátima - Aparições, org. Carlos Moreira Azevedo e Liciano 
Cristino, Principia, 2007.

No próximo dia 17 de Dezembro, Domingo, 
às 15.30 horas, na cripta do Santuário do Samei-

ro, os Arautos do Evangelho apresentam o seu 
Concerto de Natal.

Às 16.30 horas, será celebrada a Santa 
Missa, presidida pelo Cónego José Paulo Abreu, 
Vigário Geral da Arquidiocese de Braga e Presi-

dente da Confraria do Sameiro.
Todos estamos convidados a participar!

Convidam-se todos os devotos e ami-
gos de Nossa Senhora do Sameiro a to-
marem parte na apresentação do livro 
“Nossa Senhora na História de Portugal” 
da autoria de D. Francisco Senra Coelho, 
bispo auxiliar de Braga, e publicado pela 
Editora Paulus.

A sessão de apresentação decorrerá no 
próximo dia 8 de Dezembro, às 17.30 horas, 
na cripta do Santuário do Sameiro. O Cóne-
go José Paulo Abreu apresentará a obra e os 
momentos musicais estarão a cargo do Grupo 
Coral do Sameiro e dos Arautos do Evangelho.

Muito nos honrará a vossa presença.

APRESENTAÇÃO  
DO LIVRO “NOSSA SENHORA  
NA HISTÓRIA DE PORTUGAL”
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No dia 18 foi eleita a mesa que deve ser-
vir o anno económico de 1883 a 1884. 
Foram reeleitos todos os membros, que 
haviam servido nos annos anteriores. 
Entre muitos outros negócios que terá de 
resolver avultam o do projecto do templo 
e o da reedificação do Monumento da Im-
maculada. Permittta Deus que haja toda a 
circumspecção na resolução d’estes dous 
importantes problemas de administração 
d’aquella florescente confraria.

Um templo, que não for construído segundo 
os preceitos da sciencia e da arte no eleva-
do monte do Sameiro; a reconstrucção do 
Monumento da Immaculada sem atender à 
posição e exposição do templo projectado, 
serão dous grandes erros, que nunca o fu-
turo desculpará. Não consinta Deus, que os 
monumentos da Infabilidade e da Immacu-
lada sejam também monumentos do des-
prezo das mais triviaes indicações. São os 
nossos desejos e os nossos votos.

Na revista religiosa “O Consultor do Cle-
ro”; I Anno-Braga 30 de Junho de 1883, 
nº 12, p. 143

À PROCURA DA HISTÓRIA…

Mesa da Confraria do Sameiro

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 Arcebis-
po 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

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES NO NATAL E ANO NOVO
Dias 24 e 31 de Dezembro – não há cele-

brações à tarde.

Dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro > 
Missas: 08h30, 09h30, 10.h0, 11h30 e 

16h30 (precedida de terço às 16h00).

Não há a Missa das 07h30. 




