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Fica, Senhor Jesus!

A quadra natalícia vai-se despedindo aos 
poucos. A esperança é que, ao desvanecer-
-se, não leve consigo tudo quanto o Natal sig-
nifica: paz, bondade, generosidade, bom en-
tendimento, luz, justiça, verdade, redenção, 
encontro com Deus, encontro com a família, 
encontro com o próximo.

Esses presentes deverão tornar-se imor-
redoiros, tão necessários são à nossa felici-
dade.

Mas este ano quero lembrar, de forma 
especial, aqueles para quem o Natal signifi-
ca algo de diferente. E quero pedir por eles, 
colocando-os junto ao Menino, junto a Maria 
e junto a José.

Lembro, antes de mais, os que vivem sós, 
por não terem família, ou esquecidos por ela. 
Que a família de Belém sirva de aconchego, 
suavize a solidão; e derreta corações insensí-
veis, acalme vidas sem tempo, acorde quem 
anda distraído.

Quero recordar os doentes, mormente 
os sem esperança, em fase terminal ou com 
dores mais agudas. E também os que não 
sabem que fazer da vida, por não terem para 
onde ir após alta hospitalar. Que a grandeza 
do amor de Deus possa servir de lenitivo à 
cruz e de inspiração para comportamentos 
desumanos.

Coloco também no presépio as famílias 
sem amor, ou turbadas por ódios, rancores, 
invejas, ciúmes, dissensões, violência, indife-
rença. Que o modelo de Belém se replique 
e ajude a diluir tensões, a acalmar picos, a 
amolecer corações, a dissolver sentimentos 
negativos.

Ponho junto a Jesus, a Maria e a José os 
desempregados, os que não têm pão, os que 
não têm lar, os que não têm o suficiente para 
uma subsistência condigna. Que a generosi-
dade de reis magos, ou de pastores, de gente 

influente ou de gente simples, possa trazer o 
essencial, mantendo firmes a honra e a saú-
de, a dignidade e o bem-estar.

  Coloco junto à trindade de Belém as 
crianças que sofrem, por não serem amadas, 
por terem sido abandonadas, por serem víti-
mas da maldade de adultos, por terem sido 
apanhadas nas malhas da corrupção huma-
na. Que o Menino sorria para elas, brinque 
com elas, partilhe com elas o coração doira-
do que lhe brilha dentro do peito.

Deposito junto ao presépio a guerra, o 
clima de terror, as armas mortíferas, os en-
genhos explosivos, os corpos destroçados, 
os edifícios arruinados, os corações em far-
rapos, as vidas em sangue. Ao Príncipe da 
Paz solicito juízo, mediação, luz, para que os 
homens ganhem tino e o mundo se torne res-
pirável.

À boca da gruta de Belém coloco todos(as) 
aqueles(as) para quem a vida é fardo, é dor, é 
depressão, é fadiga, é tristeza, é angústia, é 
beco sem saída. Que a estrela os(as) oriente, 
que a luz refulgente da noite de Natal irra-
die, que os anjos continuem a cantar Glória 
a Deus e paz na terra, que o amor infinito de 
Deus incarnado em Jesus constitua alvorada 
de um novo dia, cheio de sol, de beleza, de 
alegria, de bondade, de amor.

Fica, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor Jesus. 
Protege, Senhor Jesus. Cobre a todos com o 
teu infinito amor, Senhor Jesus.

Não podes ir embora. Precisamos de ti. 
Hoje e sempre.

Fica, Senhor Jesus. E sobre todo o mun-
do, sobre nós, particularmente sobre os mais 
desprotegidos e tristes, irradie a tua luz.

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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 O Papa Francisco apresenta na sua men-
sagem para o próximo Dia Mundial da Paz, 1 
de Janeiro de 2018, quatro verbos centrais, 
“acolher, proteger, promover e integrar” para 
a ação política no campo das migrações.

“Oferecer a requerentes de asilo, refugia-
dos, migrantes e vítimas de tráfico humano 
uma possibilidade de encontrar a paz de que 
andam à procura exige uma estratégia que 
combine quatro ações: acolher, proteger, pro-
mover e integrar”, escreve Francisco, no texto 
intitulado ‘Migrantes e refugiados: homens e 
mulheres em busca de paz’.

A mensagem para o 51.º Dia Mundial da 
Paz pede mais possibilidades de entrada le-
gal, evitando “repelir refugiados e migrantes 

DIA MUNDIAL DA PAZ 2018: «ACOLHER, PROTEGER, 
PROMOVER E INTEGRAR»

para lugares onde os aguardam perseguições 
e violências”.

O Sucessor de Pedro convida os respon-
sáveis políticos a “equilibrar a preocupação 
pela segurança nacional com a tutela dos di-
reitos humanos fundamentais”.

Em relação ao verbo “proteger”, Francis-
co recorda que muitos “fogem dum perigo real 
em busca de asilo e segurança, de impedir a 
sua exploração”. “Penso de modo particular 
nas mulheres e nas crianças que se encon-
tram em situações onde estão mais expostas 
aos riscos e aos abusos que chegam até ao 
ponto de as tornar escravas”, alerta.

O Papa recorda a necessidade de traba-
lhar para “assegurar às crianças e aos jovens 
o acesso a todos os níveis de instrução”, bem 
como de “permitir que refugiados e migrantes 
participem plenamente na vida da sociedade 
que os acolhe”.

O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo 
Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado no 
primeiro dia do novo ano.
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I
Ver o lado bom de tudo é ser por natureza um op-
timista pois sabemos que a vida não é feita só de 
rosas mas também de espinhos.

Perante uma dada situação somos sempre con-
frontados com o bom e o mau e é natural escolher-
mos o bom e repudiarmos o mau; porém, o nosso 
livre arbítrio conduz-nos, tantas vezes, pelo mau 
caminho e pelas más escolhas. Uma vez reco-
nhecido o erro temos de voltar ao ponto onde nos 
enganámos, deixar para trás aquilo que nos de-
grada, e continuar a perseguir o lado bom de tudo, 
mesmo no meio das dificuldades, das decepções, 
dos desgostos, das lutas inglórias, do desespero, 
da solidão, do pessimismo, das provações a que 
todos estamos sujeitos.

Ver o lado bom de tudo é ter esperança, de uma 
esperança que não é do mundo mas está enrai-
zada em Deus e D’Ele procede e se propaga atra-
vés de nós para o mundo. Os valores ou virtudes 
cristãs, sobretudo a Fé, ajudam-nos a compreen-
der as nossas limitações, e, com Ele de medida 
nada nos faltará. Ele que nos deu a vida e vida em 
abundância é a única Fonte que nos pode saciar 
a sede no deserto da vida, assim tenhamos nós 
sede: ”Vós todos, os que tendes sede, vinde à tor-
rente das águas. Bebei da Fonte da Vida e ficareis 
saciados”- Ap.22,17.

É sempre nas maiores lutas com a vida física que 
a nossa espiritualidade fica mais sombria, menos 
purificada. Por isso precisamos sempre de rezar 
uns pelos outros. É mesmo uma obrigação e um 
dever fazê-lo e entregarmos à Misericórdia Divina 
as misérias de Todo o Mundo. A Oração é o correio 
mais veloz e eficaz pois além de não pagar portes 
chega a todo o mundo.

Ver o lado bom de tudo quando estamos a viver 
o lado mau é resignação, abnegação, renúncia 
mas não acomodamento. A luta corajosa reflecte 
a grandeza de uma pessoa caída que teima em 
não ficar no chão. Esse movimento difícil liberta a 
alma para patamares de existência mais elevados, 
rumo ao caminho do bem e da beleza, e é aplicável 
a todas as situações da vida. 

Resignação e renúncia são a substância para con-
trolarmos a vontade e deixarmos que a alma se 

envolva na Transcendência. A resignação e a re-
núncia são também a ponte que temos de atra-
vessar para alcançarmos a paz, o perdão e o amor 
de Deus; são uma espécie de movimento interior 
da alma que reconduz a pessoa ao caminho do 
supremo bem e a leva a ver o bem em tudo, a não 
pensar no mal nem em si nem fora de si. 

Associadas à resignação e à renúncia estão as 
virtudes da paciência e da prudência. Um resig-
nado não é um falhado ou morto. Quem escolhe 
renunciar ao agradável que lhe faz mal, pensando 
com isso alcançar um bem maior, é sábio, pacien-
te, perseverante e prudente. O dom da sabedoria 
diz que só o tempo e Deus curam os nossos males 
venham eles donde vierem. 

O tempo da resignação e da renúncia é um tempo 
silencioso com matizes de dor e cruz mas também 
de paz. A paz como a alegria são dons que se ob-
têm no silêncio pois é o silêncio que nos leva até 
à intimidade connosco e com Deus e nos ajuda a 
ver, a compreender o que se passa à nossa volta, a 
colocarmo-nos no lugar dos outros e a refinar (bu-
rilar) os sentimentos, os pensamentos e as acções. 
A ver o lado bom de tudo.

II
Perseguindo o caminho do bem, estamos armados 
para ver também a beleza das coisas. A mesma 
prudência e paciência são fundamentais para que 
haja silêncio e a alma diga a si própria que só de-
seja morar num coração com beleza. A partir daí o 
movimento espiritual é imparável. A conversão de 
vida torna-se uma realidade, o caminho ilumina-se 
cada vez mais porque a beleza das coisas depen-
de muito da nossa beleza interior, espiritual. Por 
exemplo: quando contemplo uma paisagem boni-
ta,  grande parte dessa beleza ou está em mim ou 
não a consigo ver fora de mim. E esta beleza que 
é minha, sendo subjectiva, é uma Beleza Universal 
impressa na Criação que só a vemos porque Deus 
está em nós e na beleza que tem a alma purifi-
cada. 

O lado bom de tudo não é a beleza das coisas mas 
ajuda a ver belas todas as coisas se esse lado bom 
estiver compassado e ritmado com os passos de 
Deus. O que é bom é agradável a todos; mas o 
que é bom e belo, pode não o ser para todos. Por 

“A Vós, ó Verbo eterno, Luz bendita,
Palavra que perdoa e ressuscita,
Honra Infinita.
(…)
A Vós, que sois o Sol do nosso inverno,
A vós que dais ao mundo o Amor fraterno,

Louvor eterno…”

- Da Liturgia das Horas

O LADO BOM DE TUDO E A 
BELEZA DAS COISAS 

vezes anda-se muito tempo a tentar descobrir o 
que é mesmo muito simples. Quando os nossos 
sentidos não estão purificados, a cegueira ofusca 
o espírito e leva a alma para caminhos inusitados. 
Muitos anos andou Stº. Agostinho a desfrutar do 
que era apenas bom fora de Deus, e, num ápice, 
coloca-se-lhe diante dos olhos a página da Sa-
grada Escritura: “Toma e lê!” Nesse instante, já 
convertido (porque longo foi o caminho da busca) 
exclama contrito: ”Tarde Te amei, Beleza tão nova 
e antiga. Tarde Te amei!” 

Escrevi noutro texto que adorar a Deus é uma ati-
tude tão bela e grandiosa que faz com que Ele nos 
envolva e nos inspire para o bem. Nada sai de nós 
com beleza se não O adorarmos. Adorar a Deus é 
o que nos permite ver no feio o bonito, ver no mau 
o bom, amar os outros com todos os seus defeitos 
e virtudes. Sem Deus como paradigma interior de 
tudo o que é bom, belo, verdadeiro não consegui-
remos agir de acordo a transformarmos o mundo 
para melhor.

III
Neste Tempo de Natal, meditemos no silêncio de 
Maria, na paciência e prudência de José, na resig-
nação e renúncia de ambos (disposição interior de 
dor e alegria) em receber o Menino numa simples 
manjedoura – o único lugar disponível (aos olhos 
do mundo) para acolher o Rei dos Reis -; ambos 
sabiam que Jesus era o Maior Bem que descia do 
Céu à Terra e que o seu Menino era um Mistério 
de Amor profundo anunciado pelos Profetas com 
desígnios de Salvação para a Humanidade. Assim, 
logo à nascença, Jesus trás ao Mundo um grande 
ensinamento de humildade, na renúncia de nascer 
num palácio: ”Quem quiser tornar-se grande será 
o escravo de todos”.

Resignados, Maria e José assistiram a tão grande 
Mistério de Beleza: o pequenino Rei do Presépio, 
nascido na humildade, é adorado por Magos com 
honras divinas (ouro, incenso, mirra) e cantado por 
Céus e Terra: ”Glória a Deus nas Alturas e paz na 
Terra aos homens por Ele amados”! 

Na realeza e simplicidade do Presépio que está 
entre nós como há mais de dois mil anos, descor-
tinam-se já a dor e a alegria na Beleza da Cruz 
Bendita: Aquele que veio ao Mundo para resgatar 
a Humanidade do pecado e da morte, assumirá a 
maior beleza e o maior triunfo na Ressurreição e 
no Sepulcro vazio. O Natal só nos prepara para o 
que vem a seguir e que completa o grande AMOR 
de Deus por todos nós, propondo-nos caminhos de 
esperança que nos faz ver o lado bom de tudo! 

“Oh ditoso aquele dia

Em que nasceu de Maria

O Redentor do universo!

Oh maravilhoso dia

Em que foi mãe uma virgem

E Deus menino nascia”-LH

Dra. Ermelinda Silva
Lic. FilosofiaErmelinda Silva
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Ainda não percebi bem porque tantas pes-
soas têm a necessidade de mentir e porque 
tantas outras preferem viver na mentira a 
saber a verdade!

Já percebi, que não somos nós que temos 
de ajudar/indicar aos outros a verdade.... 
Até porque a verdade deles não é obriga-
toriamente a nossa! Cada um tem os seus 
valores, os seus princípios, os seus sonhos 
e os seus medos! E há quem tenha medo 
da verdade, há quem sonhe que a verdade 
nunca venha ao de cima, há até quem ache 
que não tem nada de mal mentir...

Obviamente, há sempre aquelas desculpas 
de... “Eu menti para te proteger” e etc etc... 
Digo desculpas, pois na realidade são isso 
mesmo... Arranjam desculpas para não se 
sentirem tão mal consigo próprios... Arran-
jam desculpas e culpas!... “Eu menti por-
que já sabia que ias reagir assim...” Agora a 
culpa da mentira já não é tua, passou a ser 
da pessoa que está à tua frente!!!

É tão fácil culpar os outros pelos nossos er-
ros e desculparmo-nos através dos outros...

Lá está, há também aqueles que tanto men-
tem que acabam por acreditar nas suas 
próprias mentiras... Assim, deixou de ser 
mentira... Pois a pessoa em questão passa 
a acreditar na mentira como se fosse ver-
dade... E aí, não há nada a fazer!

Costuma-se dizer que a verdade vem sem-
pre ao de cima... Pois isso, já não sei se é 
sempre assim... Também se diz que mais 

A DOR DE UMA MENTIRA

depressa se apanha um mentiroso do que 
um coxo... Pois que também não tenho as-
sim tanta certeza... Mas confesso que em 
grande parte concordo com estes ditados 
populares!

A certeza que tenho, é que a verdade é 
sempre melhor... mesmo que doa! Além 
disso, as pessoas que mentem devem viver 
sempre num sufoco... Não consigo imaginar 
o que seria ter de me lembrar de tudo o 
que digo para não voltar a meter o pé na 
poça!... Sim, porque quando se começa é 
normalmente muito difícil de parar... É uma 
bola de neve, a descer a montanha e a cada 
volta que dá leva mais neve com ela!..

Não mentir, deixa-me a mente e a memória 
disponível para o que é verdadeiramente 
importante... em vez de estar a gastá-la 
com jogos e mentiras!

“Não mentir, deixa-me em paz comigo pró-
pria e com os outros!”

“Não mentir, é sinal de que gosto de mim e 
dos que me rodeiam!”

“Não mentir, é ser fiel aos meus princípios 
e valores!”

“Não mentir, é bonito!”

“A verdade, hoje e para sempre!”

PS: Fica por discutir e reflectir sobre se 
omitir é mentir! Eu cá acho que muitas (a 
maioria) vezes é, dependendo de qual é a 
verdadeira razão porque escolhemos omitir!

Dra. Clarisse Queirós
Socióloga/Conselheira do Luto

PAGARAM ASSINATURAS
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75,00 -Congragação Servas Franciscanas      

Na Sra das Graças (Braga)

60,00  - Joaquim Ribeiro Ferreira.

50,00  - Maria Inês Torres Sousa,  Mário 

Faria Carvalho.

45,00  - Rosa Silva Vieira.

40,00  - Olivia Martins Oliveira.

30,00  - Maria Lurdes Gonçalves, Maria 

Rosebelle Barreiros.

25,00  - Jaime Manuel Menezes Noro-

nha Vasconcelos.

16,00  - Carlos Alberto Silva Fernandes 

Vaz.

15,00 -Maria Dias Gonçalves, Maria 

Ferreira Gonçalves

12,50  -Maria Aguiar Vieira.

10,00 -Isabel Rodrigues Silva Braga, 

Manuel Francisco Costa, António Tei-

xeira Pereira, Irene Alice Reis Carvalho 

Pereira, José Araújo Lima, Lúcia Assun-

ção Melo Vilela Passos L. Faria, Colégio 

Missionário S. José Cluny (Braga), 

Maria Jesus Barreto Alves, Albertina 

Costa Sereno, Sebastião Pereira, Maria 

Conceição Alves Costa.

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. 
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Donativos do mês de dezembro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 491 293,46 € 58 706,54 €

OFERTAS VALOR EM FALTA

Manuel Oliveira Duarte 15 000,00 € 43 706,54 €

Mário da Costa Martins & Filho, Lda. 5 000,00 € 38 706,54 €  

Freguesia do Soajo 945,60 € 37 760,94 €

Anónimo 50,00 € 37 710,94 €  

Anónimo 200,00 € 37 510,94 €  

Anónimo 100,00 € 37 410,94 €  

Editora Paulus 500,00 € 36 910,94 €  

Anónimo 60,00 € 36 850,94 €  

Anónimo 10,00 € 36 840,94 €  

Livro (Sameiro na Devoção) 10,00 € 36 830,94 €  

Anónimo 10,00 € 36 820,94 €  

António Moreira e Maria Rosa Barroso (Bodas de ouro matrimoniais) 50,00 € 36 770,94 €

José Costa e Maria José Carneiro (Bodas de ouro matrimoniais) 20,00 € 36 750,94 €

Manuel Figueiredo Costa (Requião) 10,00 € 36 740,94 €

Anónimo 50,00 € 36 690,94 €

Rosa e Machado 10,00 € 36 680,94 €

Rosa Dias Domingues Rodrigues e Marido 230,00 € 36 450,94 €

Total 513 549,06 € 36 450,94 €  

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

VAZIA DE SI, CHEIA DE CRISTO

1. Muitas são as vezes em que as pessoas 
vão à Igreja procurar Jesus Cristo e deparam 
com uma estrutura que consideram pesada. 
E com um aparato organizativo e institucional 
que quase ofusca a possibilidade de uma vi-
vência do mistério.

José Mattoso credita a S. Francisco de 
Assis a possibilidade que nos ofereceu de en-
contrar «o Evangelho sem glosa». Trata-se do 
«Evangelho despojado das derivas que foram 
acontecendo ao longo dos tempos». Trata-se, 
enfim, de uma procura da «autenticidade ini-
cial». 

Já a Igreja, em virtude da sua peregrina-
ção pelo tempo, possui um vasto património 
doutrinal, litúrgico e canónico que impressio-
na. Mas que, ao mesmo tempo, pode obscu-
recer o essencial, o que lhe dá razão de ser.

 À força de hábitos  tão vastamente ins-
talados, quase não nos apercebemos de que, 
frequentemente, incidimos a nossa atenção 
mais nos aditamentos colocados ao longo dos 
séculos do que na experiência  fontal que é 
Deus. 

  A certa altura, pode adquirir renovada 
pertinência a admoestação feita, em 1973, 
pelo teólogo Joseph Ratzinger: «Se, antiga-
mente, a Igreja era a medida e o lugar do 
anúncio, agora apresenta-se quase como o 
seu impedimento».

  Em causa poderá estar um distancia-
mento, na Igreja, entre a sua identidade e a 
sua configuração, entre aquilo que ela é e 
aquilo em que ela se vai tornando.

2. Crescemos a ouvir dizer que a Igreja 

era o espaço vital para a vivência do mistério 
santo de Deus. Os primeiros teólogos vincula-
vam irreversivelmente a relação com Deus à 
pertença à Igreja.

 S. Cipriano de Cartago, que apresenta a 
Igreja como o povo formado pela unidade do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, proclamou 
que «ninguém pode ter a Deus por Pai se não 
tiver a Igreja por Mãe». Um pouco mais tarde, 
Sto. Agostinho mantinha a mesma convicção: 
«Para viver do Espírito de Cristo, é preciso vi-
ver no Seu Corpo».

  E, muito mais recentemente, Henri de 
Lubac deixa um aviso: «Não nos jactemos de 
que, situando-nos fora da Igreja, podemos 
permanecer na “sociedade de Cristo”». Na 
adversidade até pode despontar uma oportu-
nidade: «É possível que nos desiludam muitas 
coisas que fazem parte da contextura huma-
na da Igreja. Se tal acontecer, saibamos que 
o que mais vale é a palavra e o silêncio amo-
roso.  

Cónego João António 
Pinheiro Teixeira 

Continua no próximo número
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HOMILIA DA SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Caro Padre Delfim, Reitor do Santuário do 
Sameiro

Digníssima Real Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro

Irmãs e Irmãos consagrados na Vida Religio-
sa

Irmãs e Irmãos que nos acompanhais através 
da Rádio Renascença, particularmente os doentes, 
os mais sós, os que se encontram em viagem, as 
famílias que vivem situações de tristeza e de dor

Caros Irmãs e Irmãos devotos de Nossa Se-
nhora do Sameiro

Saúdo todos os fiéis desta querida Arquidio-
cese de Braga! O Senhor Arcebispo de Braga, D. 
Jorge Ortiga, estando nesta hora a presidir à Festa 
das Famílias dos nossos Seminários Arquidioce-
sanos, me enviou até vós, com a sua solicitude, a 
sua comunhão, com a sua unidade na oração. 

Ao iniciarmos o Advento, ainda na sua pri-
meira semana, a Igreja canta com o Profeta Isaías: 
“Exulto de alegria no Senhor e a minha alma re-
jubila no meu Deus”. Deste modo, preparamo-nos 
para contemplar, na sua radiosa beleza e santida-
de, Aquela que nos acompanhará até Belém. 

A Igreja celebra hoje a Solenidade da Imacu-
lada Conceição da Virgem Maria para que, con-
templando a beleza do Seu Sim, purifiquemos as 
nossas vidas através da contínua conversão e da 
entrega de tudo o que somos e temos à misericór-
dia de Deus. Sim, a Igreja dirige hoje o seu olhar 
para Aquela criatura escolhida por Ele para ser a 
porta pela qual veio ao mundo a redenção. Maria 
é a primeira redimida, mesmo antes da encarnação 
do Redentor. É concebida imaculada, sem mácula 
do pecado original, em previsão dos méritos do 
Seu Filho Jesus Cristo como rezávamos na an-
tiquíssima Oração Colecta desta Solenidade. É 

por esta porta que o Céu veio à Terra, o Emanuel, 
Deus feito Homem, Deus-connosco, habitou e 
fez-se história na nossa História. 

O dogma da Imaculada Conceição, assumido 
e amado por toda a Cristandade do Ocidente e do 
Oriente, foi aparecendo na reflexão teológica e a 8 
de Dezembro de 1854 proclamado como dogma 
da nossa fé pelo Papa Bem-aventurado Pio IX. 
Braga foi a primeira cidade portuguesa a dedicar 
um monumento que testemunha o regozijo do 
Povo de Deus em Terras de Santa Maria ao ser 
proclamado o dogma da Imaculada Conceição. A 
14 de Junho de 1863, dezassete anos após as apa-
rições de Lourdes – “Eu sou a Imaculada Concei-
ção”, o povo destas terras renovou o seu voto de 
fidelidade lavrado por D. João IV a 25 de Março 
de 1646 pela consagração do Reino de Portugal 
a Nossa Senhora da Conceição venerada em Vila 
Viçosa, colocando, nesta montanha, a primeira 
pedra daquele que viria a ser o Santuário de Nos-
sa Senhora da Conceição do Monte Sameiro, e, 
em 1869, fez-se colocar no cume desta montanha 
uma majestosa imagem da Senhora da Conceição.

Estamos em família. Como nos dizia, há mo-
mentos, o Reitor deste Santuário a celebrar a refei-
ção onde a mesa da Palavra nos traz um alimento 
substancioso. Na primeira leitura, compreende-
mos que quem rompe com o Criador rompe com 
toda a Criação. O projecto ecológico de Deus, a 
riqueza da biodiversidade, a dimensão da vida fica 
comprometida quando rompemos com o projecto 
do Criador. O Homem e a Mulher surgem depois 
dessa ruptura envergonhados pela sua nudez, per-
dem a sua intimidade própria, desencontram-se 
interiormente, fogem do Criador, a sua transpa-
rência torna-se bassa. Porém, o amor criador de 
Deus não desiste e tudo renova: alguém da poste-

ridade da mulher “esmagará a cabeça da serpen-
te”. No Evangelho, percebemos como Deus é fiel, 
eternamente fiel, envia à Humanidade o Seu Filho 
Jesus, o Cristo, e todo o texto da proclamação da 
Anunciação garante-nos que era dom exclusivo de 
Deus, Filho de Deus, que Aquela que o havia de 
trazer ao mundo, Theotokos, Mãe de Deus, assim 
proclamada no século V no Concílio de Éfeso, ha-
veria de ser a primeira crente, a primeira discípula 
e, ao mesmo tempo, a Mãe da “Nova Geração” 
- a geração dos filhos de Eva, redimida no novo 
Adão, Jesus Cristo, o Salvador. Ao meditarmos no 
Sim de Maria, percebemos que é no esvaziamento 
de si mesma, na entrega total de todo o seu ser – 
“eis aqui a serva do Senhor” – que Maria encontra 
a sua grande fecundidade, a Mãe do Messias, a 
Mãe de Deus. Esvaziada de si, toda ela é de Deus, 
o seu Sim é total. Deus tem nela todo o espaço, 
toda a qualidade de entrega para se tornar o seu 
todo, o todo de Maria, para quem ela vive na sua 
entrega incondicional. Magnificat! “Eis a humil-
de serva do Senhor”, aquela que Deus Se dignou 
olhar e escolher. Neste Sim, está a sua disponibi-
lidade incondicional desde as Bodas de Caná até 
ao Gólgota. A seguidora, a serva, a discípula de 
Cristo, por isso, a Mestra de todos os discípulos; 
n’ Ela havemos de inspirar o nosso Sim, criar a 
nossa disponibilidade, gerar espaço para Deus. 
Não queremos um coração vazio, uma vida sem 
luminosidade, decorrida na escuridão! Não quere-
mos uma vida sem sentido, mas na disponibilida-
de encontrar o amor perfeito de Deus, ser amados 
pelo Amor e amar com o amor com que somos 
amados. 

Na Carta aos Efésios, percebemos que esta 
é a nossa vocação. N’ Ele nós somos escolhidos, 
antes da criação do mundo, para sermos filhos, 
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santos e irrepreensíveis. Estamos à altura de Deus. 
É-nos possível este diálogo de intimidade; somos 
capazes de estabelecer esta relação.

Gostaria de concluir esta reflexão, queridís-
simos irmãos e irmãs, olhando para as famílias, 
neste Santuário que recebeu a visita do saudoso 
Papa São João Paulo II e que aqui reflectiu sobre 
a Família. Quem é esta que avança como a aurora, 
formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível 
como um exército em ordem de batalha? A Rainha 
das famílias cristãs. Gostaria muito de para junto 
das crianças, especialmente as que experimentam 
já, muitas vezes, a solidão; das crianças que vivem 
o vazio do mundo em que vivemos; das crianças 
que experimentam a volatilidade dos valores neste 
mundo onde a solidez escasseia e tudo é líquido. 
Elas experimentam, tantas vezes, a precariedade 
e a instabilidade do lar, que se desfaz pela bana-
lização do divórcio. Gostaria muito de falar com 
essas crianças, que já não têm casa mas casas de 
lhes levar uma palavra de carinho e de ternura, 
oferecendo-lhes o colo d’ Aquela que é a Mãe do 
Céu e em cujo dia, 8 de Dezembro, durante muito 
tempo, se celebrou o dia das mães da terra. Nes-
te dia, oferecemos a todas as crianças um colo de 
ternura, de disponibilidade e de tempo, valorizá-
-las porque elas são esperança, neste ano em que a 
nossa Arquidiocese vive o Ano da Esperança, ser-
mos semeadores de Esperança nos corações das 
crianças; fitar o meu olhar com profundo respeito 
no olhar cansado dos idosos, dos doentes e dos 
sós, ver muitas das suas mãos, marcadas pelos ca-
los da vida e beijá-las por aquilo que nos delegam, 
pelo seu trabalho incansável e perceber quanto so-
frimento, quanta solidão. Uma sociedade marcada 
por critérios individualistas, gera perceber quan-
tas vezes se sentem excluídos e autenticamente 
colocados no esquecimento, nos inúteis. Gostaria 
muito de abraçar os jovens casais, aqueles que 
sonham com um lar feliz e dizer-lhes que Nossa 
Senhora está com eles, que Maria, Rainha das Fa-
mílias, vai com eles na canoa frágil do seu sonho, 
do seu projecto, do desígnio de santidade que é 
o Matrimónio. Gostaria muito de agradecer aos 
pais sábios, que acompanham as novas gerações, 
transmitindo-lhes o dom da fé com o seu testemu-
nho, com a sua dedicação. Neste Santuário, onde 
São João Paulo II nos lembrou o dom da Família 
como berço da Igreja e da Sociedade, lembramos 
hoje, no dia da Mãe do Céu, todas as mães da 
terra, que têm a chave dos corações porque são 
sempre presença de afecto, de carinho, de ternura 
e de carícia. Obrigado a todas as mães da terra 
que nos aproximam do rosto da Mãe do Céu. 

Por todas as famílias cristãs, Magnificat! 
Pela bênção de Nossa Senhora às famílias 

cristãs, Magnificat!
Por todos os que lutam para manter a sua 

família nos valores e critérios do Evangelho, 
Magnificat!

Serão as famílias missionárias e evangeliza-
doras de outras famílias, serão meus irmãos e mi-
nhas irmãs as famílias, as autênticas semeadoras 
de esperança. Magnificat!

Francisco Senra Coelho,

Bispo Auxiliar de Braga

JANTAR
DOS REIS

6 JANEIRO 2018
20H00

ANIMAÇÃO MUSICAL:
• Sinos da Sé
• Coro do CCS
  (Centro Cultural Sénior)

TRAGA AMIGOS
(cada mesa 8/10)

20 “REIS” / PESSOA

LOCAL:
Cooperativa João Paulo II
Rua S. Domingos, nº 94 B
Braga

Casa Estampas | Telf.: 253 303 404 | casadasestampas@arquidiocese-braga.pt
Museu Pio XII | Telf.: 253 200 130 | geral@museupioxii.com
Serviços Centrais Arquidiocese | Telf.: 253 203 180 | geral@arquidiocese-braga.pt

LOCAIS DE
INSCRIÇÃO:
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NOTÍCIAS
GRUPO FOLCLÓRICO DE CABREIROS

O Rancho Folclórico de Cabreiros partici-
pou na missa das 16.30 horas no passado dia 
26 de Novembro, entoando cânticos de louvor 
a Cristo Rei e à Mãe do Céu.

Bem-hajam pela iniciativa. A Confraria do 
Sameiro agradece reconhecida.

CONCERTO DE ADVENTO

O Coro da Escola de Música Litúrgica de 
S. Frutuoso de Real - Braga foi o protagonista 
do Concerto de Advento no passado dia 3 de 
Dezembro, Domingo I da Advento do Senhor, 
na Basílica do Sameiro. A Escola de Música 
Litúrgica São Frutuoso (EMLSF) foi funda-
da em 2008 pelo Padre Hermenegildo Faria, 
atual pároco da freguesia de Real - Braga. A 
fundação da EMLSF foi o culminar de um es-
forço que a paróquia de São Jerónimo de Real 
vinha realizando para melhorar a qualidade 
das suas celebrações do ponto de vista musi-
cal. A direção da escola está a cargo da Dra. 
Mariana Certal desde 2012, altura em que foi 
estruturado o atual plano formativo. A EMLSF 
tem como objetivo fornecer aos seus alunos 
as competências necessárias para o exercí-
cio dos vários ministérios musicais litúrgicos. 
À séria e aprofundada preparação técnica, a 
proposta da escola junta a imprescindível for-
mação litúrgica, de modo que os ministérios 
se situem e se exerçam no conhecimento de 
cada ação litúrgica. 

O coro da EMLSF tem dado alguns con-
certos enquadrados nos diversos tempos 
litúrgicos com o objetivo não só de divulgar 
o seu trabalho, mas também de promover a 
música litúrgica no arciprestado de Braga. 

Apresentou o seguinte programa: Wachet 
auf, ruft uns die Stimme BWV 140 Avé, cheia 
de graça [F. Santos]; Quia respexit – Magni-
ficat [J.S.Bach]; A virgem conceberá [F. San-
tos]; Ó vem, ó vem Emanuel [anónimo]; Alma 
redemptoris mater [G. Legrenzi]; Magnificat 
[Pachelbel]; Christmas Lullaby [J. Rutter].

A Confraria do Sameiro agradece ao Coro 
da Escola de Música Litúrgica de S. Frutuo-

so - Real, na pessoa do seu fundador, Cónego 
Hermenegildo Faria, e à sua directora artísti-
ca Dra. Mariana Certal, a belíssima tarde que 
proporcionou aos devotos de Nossa Senhora, 
expressando com tanta arte a Beleza e aju-
dando a melhor preparar a vinda do Emanuel.

SOLENIDADE DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO – FESTA DA 

PADROEIRA

Foi num ambiente festivo que decorreu a 
celebração da Solenidade da Imaculada Con-
ceição, Padroeira do Santuário do Sameiro. 
Muitos foram os fiéis que, desde a Missa das 
07.30 horas, rumaram ao Sameiro, apesar do 
tempo invernoso que se fez sentir. Esta Festa foi 
preparada com a Novena que se realizou todos 
os dias com a recitação do terço e Missa com 
pregação pelo Reitor do Santuário, Pe. Delfim 
Coelho.

A Missa das 11.00 horas, transmitida pela 
Rádio Renascença, foi presidida pelo Bispo Au-
xiliar de Braga, D. Francisco Senra Coelho e con-
tou com a participação do Grupo Coral do Sa-
meiro e dos Arautos do Evangelho. Concelebrou 
o Reitor do Santuário do Sameiro, que saudou 
todos os presentes, manifestando alegria por ver 
tantos devotos em torno da Mãe do Céu, Rainha 
e Madrinha de Portugal. Publicamos na íntegra, 
neste jornal, a homilia de D. Francisco Senra. No 
final da celebração, foram admitidos na Confra-
ria do Sameiro os seguintes Irmãos:

Leonardo Pereira Rodrigues

Pedro Miguel Vieira Araújo Taborda

José Maria Carneiro Gomes Fernandes

Maria Fátima Dias Ferreira Pinto

Marinha Glória Peixoto Alves Sousa

Cristiana Isabel Ferreira Mouta

João Cunha Marques

Rosa Palha Rodrigues

Paula Ramôa Silva

Idalina Jesus Silva Oliveira

Ana Maria Antunes Oliveira  

A Confraria do Sameiro saúda os novos Ir-
mãos e alegra-se por ver crescer esta família 
devotada. 

À tarde, na cripta, o Reitor do Santuário, Pe. 
Delfim Coelho, presidiu ao Hino AKATISTOS, um 
hino oriental de louvor à Virgem Mãe de Deus, 
que, como o próprio nome indica, é cantado “de 
pé.” 

Seguiu-se a celebração da Missa das 
16.30 horas, presidida pelo Cónego José Pau-
lo Abreu, com a participação sempre amiga 
do Grupo Coral de Sequeira – Braga.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“NOSSA SENHORA NA HISTÓRIA 

DE PORTUGAL”

Foi apresentado no passado dia 8 de De-
zembro, na cripta do Sameiro, o livro “Nossa 
Senhora e a História de Portugal” da autoria 
do bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, D. 
Francisco Senra Coelho, e editado pela Pau-
lus. 

O Cónego José Paulo Abreu, Vigário Ge-
ral da Arquidiocese de Braga, percorreu em 
linhas gerais o conteúdo do livro e felicitou o 
autor por este brilhante contributo que nos faz 
perceber que a alma lusa é marcadamente 
mariana. Os momentos musicais estiveram a 
cargo do Coro do Santuário do Sameiro.

Quem desejar adquirir o livro pode fazê-lo 
na nossa Casa das Estampas, junto à Basílica 
do Sameiro.


