
Senhores passageiros,  
por favor, apertem o cinto!

O novo ano lá vai girando. Mas ainda cheira a 
fresco. E ainda guardo na memória um dos mail’s 
bonitos que recebi na transição do 2017 para o 
2018, carregado de imaginação e numa lingua-
gem simpática.

No fundo, fazia-me um convite, situando-me 
num daqueles muitos aeroportos que a vida já me 
fez conhecer. Como se uma viagem nova estives-
se diante de mim.

Eis então o desafio:

“Estaremos dentro de pouco tempo come-
çando mais uma viagem com um tempo previsto 
em todo o trajeto de 365 dias.

Definam bem o seu destino e embarquem na 
plataforma 2018.

Quem tiver mágoas, ressentimentos, pen-
dências e tristezas antigas na bagagem, favor 
descarregá-las no balcão 2017.

Os passageiros que levarem sorriso nos lá-
bios, coração aberto e mãos prontas a construir, 
terão assento preferencial ao lado da janela da 
felicidade.

Solicitamos a todos que apertem o cinto da 
esperança e recomendamos que ninguém, em 
hipótese alguma, utilize a saída de emergência 
durante a viagem.

Caso haja períodos de turbulência, mante-
nham a clama e a confiança no piloto desta ae-
ronave – Deus, que ao mesmo tempo estará ao 
lado de cada passageiro.

A todos, uma excelente viagem”.   

Que lindo!

Creio valerá a pena remoermos cada frase.  

Definir bem o destino, o que queremos, para 
onde ir, o sentido da nossa vida, o endereço dos 
nossos passos – era o primeiro desafio. Como 
isso é importante, se não queremos ser cataven-
tos, se queremos um Norte, se não queremos ser 
apenas acordeões de experiências apáticas. 

E porque para a frente se traça caminho, e 
ágeis nele nos queremos, há que mandar para o 
porão da aeronave o que pesa, o que é bagagem-
-torpedo, o que são pesos, mágoas, ódios, ran-
cores, dores, frustrações, empecilhos, apatias, 
desvarios…

Vamos a isso, gente boa: para o porão, duma 
vez por todas, o que só pesa, o que irrita, o que 
atrofia, o que não presta! Tudo lá p’ra baixo, che-
ck-in feito no balcão 2107!

Na cabine do avião, para o novo curso, para a 
nova etapa, só bagagem leve, de fácil transporte, 
cómoda!…

Ah grande cinto, o da esperança. Afinal, vamos 
sobrevoar, pôr o algodão debaixo de nós, perder-nos 
no horizonte, atravessar as nuvens, fechar os olhos 
e delirar com outras paragens, feitas de outra cor e 
de outro cheiro, de outros idiomas e de outros cos-
tumes, de outros sorrisos e outros temperamentos, 
de outros desafios e outros objetivos.

Os poços de ar, as turbulências hão-de apa-
recer, é verdade. Mas, sim, no piloto confiamos. 
E na nossa hospedeira de bordo. O primeiro, é o 
mais experiente de todos os pilotos, o que me-
lhor conhece os ares e os climas, o que melhor 
conhece este mundo e o outro, o que melhor co-
nhece os passageiros; quanto à hospedeira, é a 
mais acolhedora, a mais simpática, a mais dispo-
nível, a mais terna de todas as hospedeiras. Aliás, 
é Mãe do piloto. (E nossa!). 

Coincidência! 

Boa viagem, então, em família, neste voo do 
2018. 

Nada de saídas de emergência. 

Mantenhamos sempre o cinto apertado - o 
da esperança. 

Confiemos, em absoluto, na tripulação!

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

Vazia de si, cheia de Cristo
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1 - “O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal de 
informação geral, sendo a sua fonte prin-
cipal de noticias tudo o que diz respeito 
à vida do Santuário de Nossa Senhora do 
Sameiro e dos acontecimentos ali vividos.”

2 - “O ECOS DO SAMEIRO” é propriedade 
da Confraria de Nossa Senhora do Monte 
Sameiro, sendo um jornal de inspiração 
cristã.

3 - “O ECOS DO SAMEIRO” está ao serviço 
da Confraria de Nossa Senhora do Monte 
Sameiro e pretende servir de elo de ligação 
entre todos os devotos de Nossa Senhora 
do Sameiro.

4 - “O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal de 
periodicidade mensal, destinado a todos 
os assinantes do mesmo. Tem abrangência 
predominantemente regional, no entanto 
existem assinantes espalhados por todo o 
mundo.

5 - “O ECOS DO SAMEIRO” rejeita qual-
quer forma de opressão e totalitarismos 
sejam eles de direita ou esquerda. A sua 
conduta está assente na defesa dos valo-
res da Igreja Católica.

6 - “O ECOS DO SAMEIRO” como jornal de 
inspiração cristã e à semelhança de outros 
órgãos de informação baseados na defesa 
dos mesmos valores, condena tudo o que 
se opõe à vida humana, como seja toda a 
espécie de homicídio, genocídio, pena de 
morte, aborto, eutanásia e suicídio volun-
tário. Rejeita ainda tudo o que viole a in-
tegridade humana nas suas mais diversas 
manifestações nomeadamente os tormen-
tos corporais e mentais e as tentativas para 
violentar as consciências; tudo o que ofen-
da a dignidade da pessoa, como as con-
dições de vida infra-humanas, as prisões 
arbitrárias, as deportações, a escravidão, 
a prostituição, as prisões arbitrárias, o trá-
fico de mulheres e crianças bem como as 
condições degradantes de trabalho.

7 - “O ECOS DO SAMEIRO” está ao serviço 
de uma informação o mais possível ver-
dadeira e objectiva, diversificada dentro 
daquilo que são as suas fontes de notícia. 
Está ainda aberto ao pluralismo e à diversi-
dade de opiniões, tendo no entanto por li-
mites os decorrentes da Doutrina da Igreja.

8 - “O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal in-
dependente de qualquer poder politico e 
económico.

O DIRECTOR
Cónego Doutor José Paulo Leite Abreu

Disponível em: www.santuariodosameiro.pt

ESTATUTO EDITORIAL 
DO ECOS DO SAMEIRO
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1. Quando se ouve a palavra compromisso tem-se 
logo a ideia de uma realidade séria.
Politicamente fala-se muito na lista dos compromis-
sos assumidos sobretudo a nível económico; traba-
lha-se em função de objectivos para cumprir tais e 
tais metas. Apresenta-se um programa partidário 
para que os eleitores possam saber escolher aque-
les que melhor dizem “à letra” que vão cuidar dos 
problemas da polis (país, cidade, vila ou aldeia) com 
justiça, verdade, equidade, transparência, sem com 
isso, prenderem o eleitor. Cada um é livre de votar 
segundo a sua consciência. É assim com todos os 
cargos de eleição directa (do povo) porque os outros, 
são claramente de eleição partidária e por isso duvi-
dosa. Só Jesus Cristo não mentiu nem mente.
No plano doméstico, pede-se aos pais que cum-
pram o seu papel e não deleguem na escola e nos 
professores responsabilidades que são suas e que 
começam em casa; os filhos devem ser obedien-
tes aos pais; deve haver união e concórdia familiar 
para que se diga que todos cumprem e assumem 
as suas responsabilidades. 
Socialmente quando alguém entra para um em-
prego ou trabalho e lhe é atribuída uma tarefa, 
supõe-se que a pessoa seja capaz de honrar o seu 
lugar cumprindo com o que lhe foi proposto, ten-
do estatutos e desempenhando papéis de acordo 
com esses estatutos ou categorias. 
São sempre propostas de adesão a compromis-
sos as que nos são apresentadas para livremente 
decidirmos aderir ou não segundo os nossos prin-
cípios, o grau de responsabilidade e o sentido que 
desejamos para uma vida alegre e feliz.
2. Foram muitas as vezes em que o compromis-
so foi selado ao longo da história individual e/ou 
colectiva - o Povo da Aliança que somos nós cris-
tãos, descendentes de Abraão e da Promessa, foi 
guiado pela força de um compromisso profundo 
de caminhada e de espera da realização das Pro-
messas. Abraão deu o seu SIM, deixou tudo e foi 
para a terra que Deus lhe prometera. Moisés e os 
líderes que se lhe seguiram, fizeram o mesmo por-
que o povo sempre precisou de lideranças). 
No plano espiritual, religioso, eclesial percorremos 
etapas de fidelidade a uma série de compromis-
sos desde que somos baptizados até que partimos 
deste mundo para a eternidade. Uns cumprem e 
outros ficam a meio; uns são baptizados e seguem 
a preparação para os demais Sacramentos: Euca-
ristia, Penitência ou Reconciliação, Extrema-Unção 
ou Unção dos Enfermos, Ordem (Sacramento dos 
Bispos, Presbíteros e Diáconos), Matrimónio; fre-
quentamos a Catequese desde a Primeira Comu-
nhão até ao Crisma; cuidamos de cumprir os Man-
damentos da Santa Igreja e manter viva a chama 
da fé crescendo em Comunidade e dando teste-
munho dos compromissos assumidos. 
Muitos, tendo iniciado a caminhada, ficam a meio; 
e outros, nem se preocupam quanto à fé e à espiri-
tualidade: são indiferentes ou passam à indiferen-
ça consoante as modas. Não é fácil ser cristão e 
assumir compromissos em Igreja, em Comunidade 
e em sociedade, a começar logo pelos Sacerdotes 
que professam ser fiéis aos critérios evangélicos 
da pobreza, obediência e castidade. O mesmo para 

os consagrados e os cristãos leigos pois todos, se-
gundo a circunstância, estão comprometidos com 
Cristo. O difícil é assumir compromissos connosco 
próprios, pois não havendo problemas que obstem 
à nossa boa consciência, o que seria muito difícil 
torna-se fácil, sabendo-se sempre que ninguém 
é perfeito e que o Pai nos ama e perdoa infinitas 
vezes neste caminho de santidade onde andamos 
mergulhados oscilando entre o pecado e a graça.
[Por exemplo: hoje fala-se muito nas pessoas que em 
vez de se casarem vivem juntas; dizem-se elas mes-
mas mais felizes, mais livres, sem vínculos formais, 
ignorando o que isso pode representar em termos de 
ausência de compromisso para com os seus filhos 
ou família na escola e na sociedade. Mais fácil é não 
assumir contratos e/ou pactos e fugir aos problemas, 
atirando-os provisoriamente para debaixo do tapete 
que é o mesmo que dizer: “deixamos em banho-
-maria”, um banquete que podia ser servido fresco 
e apresentamo-lo requentado. Sabemos todos que 
o mais difícil é renunciar, é ser capaz de assumir a 
vida com altura de acordo com o que pensamos ser 
o mais belo para nós, inseridos numa sociedade e 
numa cultura. Nivelar por baixo é sempre algo a que 
devemos fugir em todas as circunstâncias. Porém, 
também há compromissos que, por razões posterio-
res, não podem nem devem ser cumpridos: um en-
gano, um equívoco, um arrependimento, um recuo, 
tudo tem uma explicação para a quebra do compro-
metimento. Errar é humano mas persistir no caminho 
do erro, isso já não é específico do homem com valo-
res positivos. Refazer o caminho é tarefa diária.
Algumas vezes e serão as excepções à regra, por 
estranho que possa parecer, quebrar compromis-
sos pode mesmo ser a atitude que nos vai dar 
segurança, estabilidade e paz se esses compro-
missos assumidos foram tomados contra a sua 
prática de vida cristã. Continuando em Igreja, te-
mos o exemplo dos recasados. Pessoas que sendo 
casadas pela Igreja se divorciaram civilmente e 
voltam a casar civilmente. Não havendo anulação 
do Sacramento (do Matrimónio) as pessoas assim 
casadas civilmente, ficam impedidas de receber 
a Sagrada Comunhão. No entanto sabemos que o 
Papa (e outros padres o têm feito) abriu portas a 
uma Pastoral mais integrada e redentora a fim de 
que todos os homens se salvem. Não será por cau-
sa de um casamento civil que Deus vai deixar de 
amar essa pessoa e de a salvar do pecado mortal, 
se ela em consciência ama e teme a Deus. O facto 
é que ao casar-se de novo, quebrou um compro-
misso com a Igreja, com Deus e com a pessoa a 
quem jurara fidelidade em todos os dias da sua 
vida. Vive “à margem da Igreja” sendo Igreja, pois 
essas pessoas até vão à Missa, só não podem 
comungar (e naturalmente também não se con-
fessam). Contudo há quem vá comungar a outros 
sítios que não a sua Paróquia para não escanda-
lizar os cristãos – se é que alguém se escandali-
za hoje com isso pois na maior parte das vezes o 
que conta é o casamento civil e mais não sabem 
-. Esta atitude é igualmente errada do ponto de 
vista pessoal, eclesial e até social porque o mundo 
é pequeno, e em todo o lado encontramos pessoas 
conhecidas, até na China! O escândalo maior é o 
que acontece na nossa consciência.]

“Deve-se antes obedecer a Deus que aos homens” - Act. 5, 29

O COMPROMISSO 

3. A consciência é o sítio de todo o estado: de pecado 
e de graça. Devemos sempre ouvir a voz da cons-
ciência que é a mais avisada de todas as vozes. Nela 
moram os valores morais e éticos que acabam por 
se tornar realidade pelas nossas atitudes e acções. A 
sede da moralidade é a consciência.
Viver comprometido com a vida não pode ser uma 
realidade a fingir, “a fazer de conta que”, a cum-
prir aparências. Ser autêntico, genuíno, cumpridor 
e frontal é comprar uma briga connosco e com os 
outros por causa da hipocrisia das pessoas. Mas 
talvez a briga sirva para mudar o mundo e isso é o 
mais importante. Os exemplos são mais fortes do 
que as palavras.
Ser cristão é a marca d’água da Pessoa e para 
sermos “Pessoa” somos obrigados a ser radicais, 
cortar o mal pela raiz e aderir à raiz do bem; e 
em cada dia, refazer a vida a partir do ponto onde, 
porventura, nos enganamos. A consciência leva-
-nos a renunciar àquilo que até seria socialmente 
agradável e bom, por causa de um bem maior que 
é estar de bem connosco, com Deus, com a Igreja, 
e, se possível, com a sociedade. Esse é o caminho 
que leva à perfeição, à paz e ao compromisso sé-
rio. Essas são as metas do cristão.
4. Acabei de ler “MARIA, Primeira Igreja” da 
Gráfica de Coimbra. Os conteúdos do livro são dois 
estudos resumidos sobre Mariologia.
E volto a Maria porque Maria é modelo do com-
promisso e da radicalidade. Maria é o símbolo de 
todo o comprometimento com a Palavra. Por Maria 
a Palavra (Deus) tomou forma humana (Jesus). Ma-
ria “oferece-se inteiramente a si própria como 
terra, põe-se à disposição, deixa-se usar e con-
sumir para se tornar naquele que precisa de nós 
para se tornar fruto da terra” - Op. Cit. Pág.11. 
Maria abdicou de tudo o que é pessoal para se 
entregar ao Mistério da Vida de Jesus e ao Mis-
tério dos desígnios de Deus sobre a Humanidade. 
A Virgem cheia de graça, a Bendita entre todas as 
mulheres da Terra, representa um DUPLO Advento: 
-“Ela espera o nascimento do Filho (como nos 
diz São Lucas), e espera o nascimento da Igre-
ja (Actos) ”- Idem, pág.54. O seu SIM representa 
o começo do Novo Testamento e da Nova Aliança. 
O seu SIM deu lugar à VIDA NOVA DA GRAÇA.
Maria foi terra fértil da Palavra pelo Espírito Santo. 
Assim a Igreja o é: -“O compromisso da Igreja é 
ter de ser terra sagrada para a fecundidade da 
Palavra e para salvar o mundo pecador” – Idem, 
pps.11;141. A Igreja é também a nossa Mãe!
A humanidade (dita cristã) está in fieri (a fazer-
-se). Não podemos querer viver o amanhã no hoje 
porque cada coisa tem o seu tempo. Mas podemos 
dar sentido ao hoje para que amanhã possamos 
nascer de novo! 

Ermelinda Silva
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VAZIA DE SI, CHEIA DE CRISTO

Estejamos seguros de que nunca a Igreja nos 
dá melhor Jesus Cristo como nestas ocasiões em 
que nos brinda com a oportunidade de sermos con-
figurados à Sua Paixão».

  Subsiste, no entanto, o apelo a que não se 
faça erodir o essencial: «A Igreja tem a única mis-
são de tornar presente Jesus Cristo nos homens. 
Ela deve anunciá-Lo, mostrá-Lo e dá-Lo a todos. 
Tudo o resto não é mais que acrescento. Ela é, e 
será sempre, Igreja de Jesus Cristo. Mas é preciso 
que o que é em si mesma o seja também nos seus 
membros. O que ela é para nós, é fundamental que 
o seja também através de nós».

3. Sucede que, desde há umas décadas a esta 
parte, cresce a propensão para estabelecer uma cli-
vagem. «Cristo sim, Igreja não» foi um lema que não 
poucos assumiram. Martín Velasco notava, por seu 
lado, que o Cristianismo rejuvenesce ao passo que a 
Igreja envelhece. Será neste mesmo registo que deve-
mos situar uma afirmação de José Pacheco Pereira: 
«Quanto mais perto da Igreja, mais longe de Deus».

  O facto é que existe uma tendência crescen-
te, em muitas pessoas, para desligar a relação com 
Deus e a relação com a Igreja. Tomando como refe-
rência a afirmação de S. Cipriano, dir-se-ia que não 
falta quem sinta Deus como Pai e, apesar disso, não 
consiga sentir a Igreja como Mãe.

Por muito que isso nos magoe, há um número 
cada vez maior de seres humanos que não prescin-
de de Deus, mas que, ao mesmo tempo, se afasta 
da Igreja.

A sociedade não está a distanciar-se de Deus. 
Não é a presença de Deus que está em queda. O 
que estará em baixa é a articulação institucional em 
que essa presença costuma chegar até nós.

 As pessoas estão a enveredar, cada vez mais, 
por alternativas: busca pessoal, religiões orientais, 
etc. Sociologicamente falando, nem sequer encon-
tra acolhimento a tese do suposto eclipse de Deus. 
Boaventura Sousa Santos até assinala que passá-
mos do «êxodo de Deus ao êxito de Deus». 

4. Muito longe vai já a época secularista, que 
alguns (apressadamente) qualificaram como, irre-
mediavelmente, pós-religiosa. Poderemos é estar 
no limiar de uma era que poderão denominar pós-
-eclesiástica. No entanto, julgo ser mais adequado 
acolhê-la como sendo uma era de apelo à refunda-
ção da própria Igreja. 

Tratar-se-á de uma refundação que acentue 
a prioridade da experiência de Deus. E nem se-

quer a laicidade impede  alguém de cultivar uma 
relação com Deus. Pelo contrário e a avaliar por 
certas reacções a determinadas intervenções, o 
que muitos lastimam é que a Igreja não se mostre 
mais identificada com Jesus e a Mãe de Jesus.

Isto não deve conduzir-nos a uma trincheira 
nem tão-pouco nos há-de levar a um olhar pessi-
mista e zangado sobre o mundo. O mais sensato é 
optar pela via da conversão, da mudança, da hu-
mildade.  Tenhamos em vista que muitos afastam-
-se da Igreja porque entendem que a Igreja está a 
afastar-se de Jesus.

 5. José María Castillo verifica que «muita gen-
te vê um contraste entre Jesus e a Igreja. Um con-
traste que, por vezes, chega a ser tão forte que, para 
não poucas pessoas, representa um escândalo». É, 
aliás, esta a razão a que alguns recorrem para justi-
ficar a «sua falta de fé, o seu afastamento de Deus, 
a sua resistência a qualquer forma de prática reli-
giosa, etc». No espírito de muitos, «o que represen-
ta Jesus, por um lado, e o que representa a Igreja, 
por outro, são duas coisas incompatíveis na men-
talidade, na forma de pensar e no modo de viver». 

Por muita superficialidade que julguemos ha-
ver nesta avaliação, «é um facto que são muitos os 
que asseguram: “eu creio em Jesus e interessa-me 
o Seu Evangelho; já o que diz ou faz a Igreja, nem 
me interessa nem acredito”. Assim estão as coisas 
em demasiados casos, seja qual for a opinião que 
cada um tiver sobre esta questão».

Nos tempos de cristandade, havia perguntas 
que nem sequer eram formuladas. Nos tempos que 
correm, há inquietações que as pessoas exigem ver 
correspondidas. Isto não significa, necessariamen-
te, falta de apreço. Deus, que é o maior amante da 
Igreja, é também o maior crítico da Igreja.

Com todos os defeitos que ela possa ter, é esta 
a Igreja que Deus quer. Ele não quer outra Igreja. 
Quererá, sim, uma Igreja outra. À luz da vivência 
de Maria, Deus quer uma Igreja esvaziada de si e 
totalmente aberta aos outros. 

Dietrich Bonhoeffer talvez fosse radical, mas 
não deixou de ser pertinente: «A Igreja só é Igreja 
quando existe para os outros. Para começar, deve 
dar aos pobres tudo quanto possui. Deve colaborar 
nas tarefas da vida humana, não dominando, mas 
ajudando e servindo».

6. Diante do enviado de Deus, Maria apresen-
ta-Se completamente despojada. As Suas palavras 
são a resposta à proposta do Anjo. Uma Igreja de 
perfil mariano respeita sempre a iniciativa de Deus. 
E, quando fala, nada diz em nome próprio. Apenas 
se faz eco da palavra divina: «Faça-se em Mim a 
Tua Palavra»(Lc 1, 38).

Uma Igreja modelada em Maria não procura 
tanto falar de Deus como deixar transparecer Deus. 
Não é uma Igreja palavrosa, mas uma Igreja onde 
se acolhe a Palavra de Deus. Como serva (cf. Lc 
1, 38), a Igreja é, usando uma expressão de Xavier 
Zubiri, um contínuo mistério de «dar de si».

Quem se aproxima de uma Igreja marcada 
por Maria não tropeça em opulências de qualquer 
espécie. Ela permite que se faça imediatamente o 
encontro vital com Deus. O ideal será até que nem 
se fale muito da Igreja. Aliás, o enviado de Deus, 
ao saudar Maria, começou por nem referir o Seu 
nome. Ressaltou logo o que mais se notava em Ma-
ria: «Ave, ó cheia de graça»(Lc 1, 28).

Maria é referida como sendo Kecharitomene 
(«a cheia de graça»). Como observa Raniero Canta-
lamessa, «na graça encontra-se a identidade mais 
profunda de Maria». Não é Ela que existe. É Deus 
que existe n’Ela (cf. Gál 2, 20-22).

Em Maria, encontramos o exemplo de uma Igreja 
que se realiza maximamente quando aceita apagar-se 
voluntariamente. É Deus que brilha. E é nesse brilho de 
Deus que ela se sente soberanamente feliz.

Deste modo, quanto mais se esvaziar, mais a 
Igreja se realizará. Trata-se de cultivar um vazio que, 
no fundo, não esvazia. Porque no vazio de si a Igreja 
abrir-se-á à plenitude de Deus. Ele é que será tudo em 
todos os seus membros.

A graça não é somente uma dádiva de Deus. 
É o próprio Deus. Deus é graça. E, nessa medida, é 
instaurador de uma cultura da gratuidade. A Igreja 
incoada em Maria não dá para receber; recebe para 
dar. É por isso que o revestimento organizativo deve 
ser mínimo e muito recatado. Para que sobressaia 
sempre a presença de Deus.

Tudo isto requer um esforço de conversão 
permanente e de despojamento constante. Quando 
menos a Igreja possuir, mais ela será.

A riqueza no ter acarreta, quase sempre, um 
esvaziamento no ser. Maria apareceu pobre diante 
de Deus. Esvaziou-se totalmente de Si. Para Se dei-
xar preencher completamente por Deus!

Cónego João António 
Pinheiro Teixeira 

Continuação do número anterior
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No primeiro dia do ano novo de 2018, o 
Grupo Coral de São João de Ponte – Guima-
rães presenteou-nos com um Concerto na 
cripta do Santuário. Seguiu-se a celebração 
da Missa, presidida pelo Cónego José Paulo 
Abreu, e solenizada pelo mesmo Coro. Na 
homilia, o Cónego José Paulo invocou para 
todos a bênção de Deus e de Nossa Senho-
ra, Rainha da Paz, formulando votos para 
que o novo ano seja, na verdade, um ano de 
paz, onde a fraternidade entre os homens 
seja construída e alcançada.

A Confraria do Sameiro agradece pro-
fundamente ao Grupo Coral de Ponte na 
pessoa do seu Maestro José Luís.

Concerto de Reis

O Grupo Coral do Sameiro participou no 
Encontro de Reis organizado pela Irmandade 
do Mártir São Vicente de Braga no passado 
dia 12 de Janeiro, na igreja paroquial de S. Vi-
cente. Para além do Coro do nosso Santuário, 
participaram os Coros da Paróquia e a Rusga 
de S. Vicente. Agradecemos o convite que nos 
foi dirigido e também toda a amabilidade que 
esta comunidade tem para connosco, pois ce-
dem-nos semanalmente um espaço da igreja 
para podermos realizar os nossos ensaios. 
Obrigado ao Cónego João Paulo Alves, pároco 
de S. Vicente, à Fábrica da Igreja Paroquial e à 
Irmandade de São Vicente. 

Bem-hajam e podem contar também 
com a nossa colaboração!

Tomada de Posse 
dos Conselhos  
Económicos Paroquiais

A cripta do Santuário do Sameiro aco-
lheu, no passado dia 14 de Janeiro, a ceri-
mónia de tomada de posse dos Conselhos 
Económicos de todas as paróquias da Ar-

Concerto de Ano Novo
NOTÍCIAS

quidiocese de Braga para o quinquénio 
2018/ 2023. Presidiu o Senhor Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga, que apelou à cor-
responsabilidade de todos quantos cuidam 
dos bens das paróquias para que estas 
comunidades prossigam a sua missão de 
anunciar o Evangelho. A celebração da Pa-
lavra foi animada musicalmente pelo Coro 
do Santuário do Sameiro.

Associação de Reitores 
de Portugal

De 15 a 16 de Janeiro de 2018, na Casa 
de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, em 
Fátima, decorreu o II Encontro de Reitores de 
Santuários de Portugal, iniciativa que congre-
ga responsáveis de 29 santuários de doze 
dioceses portuguesas. Este Encontro tem 
como objectivo a reflexão sobre a pastoral 
dos santuários em Portugal e a sua relação 
com a vivência da fé na Igreja. D. António Vita-
lino Dantas, Presidente da Comissão Episco-
pal Mobilidade Humana, frisou a importância 
da iniciativa: “Os Santuários são hoje em dia 
lugares da pastoral da Igreja em Portugal e 
no mundo e, portanto, é bom que os reitores 
se sintonizem um pouco, que façam estes 
encontros periódicos. Há coisas muito impor-
tantes na devoção popular mas também há 
coisas que podem desviar as pessoas. É de 
primeira importância este encontro”, afirmou. 
Um dos temas apontados por D. António Vita-
lino Dantas aos reitores foi a importância do 
estabelecimento de uma ligação entre cada 
santuário e a comunidade paroquial, diocesa-
na ou inter-diocesana onde o mesmo se en-
contra inserido. “Há aqui um trabalho a fazer. 
As pessoas espontaneamente gostam de ir 
aos santuários. Acho que as paróquias e os 
bispos devem ir, devem acompanhar as pes-

soas nessa sua peregrinação, mas, depois, ao 
longo do ano, devem-nas também ajudar a in-
serir-se na sua paróquia. É no seu local de tra-
balho e de residência que as pessoas devem 
também viver a sua fé. A fé não é uma coisa 
que se vive hoje numa peregrinação, mas é 
algo que se deve viver todo o ano. Esta ligação 
‘santuário e local de residência e comunida-
des paroquiais’ é muito importante”, explica 
o Bispo. O Reitor do Santuário de Fátima, que 
orientou também um momento de reflexão, 
propôs que o trabalho desenvolvido pelos 
santuários fosse coordenado pela Comissão 
Episcopal de Liturgia. A propósito desta ideia, 
D. António Vitalino Dantas aponta sobretudo 
para um trabalho de coordenação entre as 
comissões da Mobilidade Humana e da Litur-
gia. “É uma sugestão que poderemos ter em 
consideração, até porque os nossos santuá-
rios são mais voltados para a celebração da 
liturgia e da fé, e, portanto, isso é realmente 
um sector da Liturgia, mas o aspecto da pe-
regrinação e dos peregrinos está mais ligado 
à Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, 
que é uma atitude especifica do homem que é 
móvel que é peregrino. São portanto dois as-
pectos que se complementam. O importante é 
que esses dois aspectos sejam coordenados e 
que ajudemos as pessoas a encontra-se com 
o centro e o cerne da sua fé”. O Bispo Emérito 
de Portalegre Castelo-Branco, D. Augusto Cé-
sar, orientou uma reflexão sobre a missão dos 
santuários portugueses. Antes da apresenta-
ção das conclusões, houve ainda tempo para 
a realização de um plenário onde alguns dos 
reitores que participaram no Encontro Euro-
peu em Lourdes deram o seu testemunho.

Esteve presente neste Encontro o Reitor 
do Santuário do Sameiro, Pe. Delfim Pinto 
Coelho.
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Mater Ecclesiae: «“Eis o teu filho! (…)  
Eis a tua mãe!” E, desde aquela hora,  

o discípulo acolheu-a como sua»  
(Jo 19, 26-27)

 
Queridos irmãos e irmãs!

 
O serviço da Igreja aos doentes e a quan-
tos cuidam deles deve continuar, com vigor 
sempre renovado, por fidelidade ao man-
dato do Senhor (cf. Lc 9, 2-6, Mt 10, 1-8; 
Mc 6, 7-13) e seguindo o exemplo mui-
to eloquente do seu Fundador e Mestre. 
Este ano, o tema do Dia do Doente é tomado 
das palavras que Jesus, do alto da cruz, dirige 
a Maria, sua mãe, e a João: «“Eis o teu filho! 
(…) Eis a tua mãe!” E, desde aquela hora, o 
discípulo acolheu-A como sua» (Jo 19, 26-27). 
 
1. Estas palavras do Senhor iluminam pro-
fundamente o mistério da Cruz. Esta não re-
presenta uma tragédia sem esperança, mas 
o lugar onde Jesus mostra a sua glória e dei-
xa amorosamente as suas últimas vontades, 
que se tornam regras constitutivas da co-
munidade cristã e da vida de cada discípulo. 
 
Em primeiro lugar, as palavras de Jesus dão 
origem à vocação materna de Maria em rela-
ção a toda a humanidade. Será, de uma for-
ma particular, a mãe dos discípulos do seu 
Filho e cuidará deles e do seu caminho. E, 
como sabemos, o cuidado materno dum filho 
ou duma filha engloba tanto os aspetos ma-
teriais como os espirituais da sua educação. 
 
O sofrimento indescritível da cruz trespassa a 
alma de Maria (cf. Lc 2, 35), mas não a parali-
sa. Pelo contrário, lá começa para Ela um novo 
caminho de doação, como Mãe do Senhor. Na 
cruz, Jesus preocupa-Se com a Igreja e toda a 
humanidade, e Maria é chamada a partilhar esta 
mesma preocupação. Os Atos dos Apóstolos, ao 
descrever a grande efusão do Espírito Santo no 
Pentecostes, mostram-nos que Maria começou 
a desempenhar a sua tarefa na primeira comuni-
dade da Igreja. Uma tarefa que não mais terá fim. 
 
2. O discípulo João, o amado, representa a 
Igreja, povo messiânico. Ele deve reconhecer 
Maria como sua própria mãe. E, neste reco-
nhecimento, é chamado a recebê-La, contem-
plar n’Ela o modelo do discipulado e também 
a vocação materna que Jesus Lhe confiou in-
cluindo as preocupações e os projetos que isso 
implica: a Mãe que ama e gera filhos capazes 
de amar segundo o mandamento de Jesus. Por 
isso a vocação materna de Maria, a vocação de 
cuidar dos seus filhos, passa para João e toda 
a Igreja. Toda a comunidade dos discípulos 
fica envolvida na vocação materna de Maria. 
 
3. João, como discípulo que partilhou tudo com 
Jesus, sabe que o Mestre quer conduzir todos 

os homens ao encontro do Pai. Pode teste-
munhar que Jesus encontrou muitas pessoas 
doentes no espírito, porque cheias de orgulho 
(cf. Jo 8, 31-39), e doentes no corpo (cf. Jo 5, 
6). A todos, concedeu misericórdia e perdão 
e, aos doentes, também a cura física, sinal da 
vida abundante do Reino, onde se enxugam 
todas as lágrimas. Como Maria, os discípulos 
são chamados a cuidar uns dos outros; mas 
não só: eles sabem que o Coração de Jesus 
está aberto a todos, sem exclusão. A todos 
deve ser anunciado o Evangelho do Reino, e 
a caridade dos cristãos deve estender-se a 
todos quantos passam necessidade, simples-
mente porque são pessoas, filhos de Deus. 
 
4. Esta vocação materna da Igreja para com as 
pessoas necessitadas e os doentes concretizou-
-se, ao longo da sua história bimilenária, numa 
série riquíssima de iniciativas a favor dos en-
fermos. Esta história de dedicação não deve 
ser esquecida. Continua ainda hoje, em todo o 
mundo. Nos países onde existem sistemas de 
saúde pública suficientes, o trabalho das con-
gregações católicas, das dioceses e dos seus 
hospitais, além de fornecer cuidados médicos 
de qualidade, procura colocar a pessoa humana 
no centro do processo terapêutico e desenvolve 
a pesquisa científica no respeito da vida e dos 
valores morais cristãos. Nos países onde os sis-
temas de saúde são insuficientes ou inexisten-
tes, a Igreja esforça-se por oferecer às pessoas 
o máximo possível de cuidados da saúde, por 
eliminar a mortalidade infantil e debelar algu-
mas pandemias. Em todo o lado, ela procura 
cuidar, mesmo quando não é capaz de curar. A 
imagem da Igreja como «hospital de campo», 
acolhedora de todos os que são feridos pela 
vida, é uma realidade muito concreta, porque, 
nalgumas partes do mundo, os hospitais dos 
missionários e das dioceses são os únicos que 
fornecem os cuidados necessários à população. 
 
5. A memória da longa história de serviço aos 
doentes é motivo de alegria para a comunida-
de cristã e, de modo particular, para aqueles 
que atualmente desempenham esse serviço. 
Mas é preciso olhar o passado sobretudo para 
com ele nos enriquecermos. Dele devemos 
aprender: a generosidade até ao sacrifício to-
tal de muitos fundadores de institutos ao servi-
ço dos enfermos; a criatividade, sugerida pela 
caridade, de muitas iniciativas empreendidas 
ao longo dos séculos; o empenho na pesquisa 
científica, para oferecer aos doentes cuidados 
inovadores e fiáveis. Esta herança do passado 
ajuda a projetar bem o futuro. Por exemplo, a 
preservar os hospitais católicos do risco duma 
mentalidade empresarial, que em todo o mundo 
quer colocar o tratamento da saúde no contex-
to do mercado, acabando por descartar os po-
bres. Ao contrário, a inteligência organizativa e 
a caridade exigem que a pessoa do doente seja 
respeitada na sua dignidade e sempre coloca-

da no centro do processo de tratamento. Estas 
orientações devem ser assumidas também pe-
los cristãos que trabalham nas estruturas pú-
blicas, onde são chamados a dar, através do 
seu serviço, bom testemunho do Evangelho. 
 
6. Jesus deixou, como dom à Igreja, o seu 
poder de curar: «Estes sinais acompanharão 
aqueles que acreditarem: (...) hão de impor as 
mãos aos doentes e eles ficarão curados» (Mc 
16, 17.18). Nos Atos dos Apóstolos, lemos a 
descrição das curas realizadas por Pedro (cf. 
At 3, 4-8) e por Paulo (cf. At 14, 8-11). Ao dom 
de Jesus corresponde o dever da Igreja, bem 
ciente de que deve pousar, sobre os doentes, 
o mesmo olhar rico de ternura e compaixão do 
seu Senhor. A pastoral da saúde permanece e 
sempre permanecerá um dever necessário e 
essencial, que se há de viver com um ímpeto 
renovado começando pelas comunidades pa-
roquiais até aos centros de tratamento de ex-
celência. Não podemos esquecer aqui a ternu-
ra e a perseverança com que muitas famílias 
acompanham os seus filhos, pais e parentes, 
doentes crónicos ou gravemente incapacita-
dos. Os cuidados prestados em família são 
um testemunho extraordinário de amor pela 
pessoa humana e devem ser apoiados com o 
reconhecimento devido e políticas adequadas. 
Portanto, médicos e enfermeiros, sacerdotes, 
consagrados e voluntários, familiares e todos 
aqueles que se empenham no cuidado dos 
doentes, participam nesta missão eclesial. É 
uma responsabilidade compartilhada, que en-
riquece o valor do serviço diário de cada um. 
 
7. A Maria, Mãe da ternura, queremos confiar 
todos os doentes no corpo e no espírito, para 
que os sustente na esperança. A Ela pedimos 
também que nos ajude a ser acolhedores 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
PARA O XXVI DIA MUNDIAL DO DOENTE 2018
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Setembro
• Joaquim Silva Faria e Graciosa Concei-

ção Gonçalves Faria, Silvares (Guima-
rães)

• António Saqueiro da Silva e Ana Maria 
Lopes Gonçalves da Silva, S. Vicente 
(Braga)

• Domingos da Silva Soares e Custódia 
Costa Cardoso, Padim da Graça (Braga)

Outubro
• Manuel José da Silva Magalhães e Ma-

ria Manuela Gonçalves Costa, Frossos 
(Braga)

• José Manuel Guimarães Baptista Ribeiro 
e Amélia Maria Leite Pereira Ribeiro, Fer-
mentões (Guimarães)

• Paulo Sérgio Teixeira da Costa e Maria 
da Graça Pereira Silva Sampaio Costa, 
Fafe

Dezembro
• José Manuel Ferreira da Costa e Maria 

da Conceição Pereira Carvalho Costa, Vi-
mieiro (Braga)

• Álvaro Rodrigues Lopes e Maria de Fáti-
ma Alves Lopes, Atiães (Vila Verde)

• Manuel Rodrigues Lopes e Rosa Maria 
da Silva Dias, Barbudo (Vila Verde)

• Rui Manuel Barbosa Magalhães e Alzi-
ra da Cruz Lopes Rodrigues Magalhães, 
Taíde (Póvoa de Lanhoso)

• António Peixoto e Maria Celeste Peixoto, 
Parada de Gatim (Vila Verde)

• Avelino Aristides Loureiro Dias e Maria 
da Conceição Gonçalves Pereira Dias, S. 
Pedro de Merelim (Braga)

• Artur José Rodrigues Oliveira e Maria 
Fernanda da Silva Fernandes Oliveira, 
Bente (Vila Nova de Famalicão)

Setembro
• Manuel Menezes Pinheiro Lopes e Maria 

do Sameiro Azevedo Ribeiro Pinheiro Lo-
pes, Duas Igrejas (Vila Verde)

• João Ferreira Gomes Vilaça e Maria Joa-
quina Pereira de Sousa Vilaça, São Láza-
ro (Braga)

• António Ribeiro de Sousa e Maria Joa-
quina Marques da Costa, Gualtar (Braga)

Outubro
• Manuel Pereira da Silva Sampaio e Maria 

Augusta Pereira, Fafe 
• António de Sousa Pereira da Costa e Ma-

ria Henriqueta Sousa Moreira de Castro, 
Cunha (Braga)

• Joaquim Mourão Leite e Maria Alcina 
Silva, Rio Caldo (Terras de Bouro)

Novembro
• Avelino dos Santos Barroso e Ana Mar-

tins de Oliveira Barroso, Gueral (Barce-
los)

• António Pinto da Silva e Maria da Con-
ceição Costa Machado, Antas (Vila Nova 
de Famalicão)

• Manuel António Barros Rodrigues e Rosa 
de Sá Machado, Prado (Vila Verde)

• António da Silva Moreira e Maria Rosa 
Sá Barroso, Oliveira (Póvoa de Lanhoso)

• José Rebelo da Costa e Maria José Fi-
gueiredo Carneiro, Requião (Vila Nova de 
Famalicão)

Dezembro
• Horácio Sá Cruz e Laurinda Oliveira dos 

Santos, Ribeirão (Vila Nova de Famali-
cão)

• Francisco Ferreira Lopes e Teresa Alves 
Rodrigues, Barbudo (Vila Verde)

• Fernando Malheiro Dias e Laurinda Este-
ves, Soutelo (Vila Verde)

• Mário Augusto de Oliveira Silva e Maria 
da Conceição Silva, Póvoa de Lanhoso

• José de Oliveira e Silva e Maria Alcina 
Sousa Martins, Brito (Guimarães)

Dezembro
• António Santos Ferreira e Inês Leitão 

Carneiro, Balasar (Póvoa de Varzim).

JUBILEUS DE CASAMENTO

para com os irmãos enfermos. A Igreja sabe 
que precisa duma graça especial para con-
seguir fazer frente ao seu serviço evangélico 
de cuidar dos doentes. Por isso, unamo-nos 
todos numa súplica insistente elevada à Mãe 
do Senhor, para que cada membro da Igre-
ja viva com amor a vocação ao serviço da 
vida e da saúde. A Virgem Maria interceda 
por este XXVI Dia Mundial do Doente, ajude 
as pessoas doentes a viverem o seu sofri-
mento em comunhão com o Senhor Jesus, e 
ampare aqueles que cuidam delas. A todos, 
doentes, agentes de saúde e voluntários, 
concedo de coração a Bênção Apostólica. 
 
Vaticano, 26 de novembro – Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo – de 2017. 

FRANCISCO

No Santuário do Sameiro, rezaremos por 
todos os doentes e seus cuidadores e pro-
fissionais da saúde na oração da tarde, às 
15.30 horas e na Missa das 16.30 horas no 
Domingo 11 de Fevereiro.

A vida sobre a terra é, de facto, uma passagem muito breve. Para nós, crentes, ela tem já sabor a 
eternidade pois Jesus Cristo, com a Sua morte e Ressurreição, abriu-nos o acesso à Vida que não mais 
tem fim. É no Mistério pascal de Cristo que assenta a fé cristã. Morte e vida é o binómio que acompanha 
todo o Ser Humano. A vida é feita de muitas mortes e a morte é a porta para a Vida. Todos temos que 
passar este umbral para chegar à plena comunhão com Deus. 

Deus coloca no nosso caminho pessoas que nos marcam porque a sua presença no meio de nós fazem 
transparecer e aparecer o próprio rosto de Deus. Pela sua bondade, benignidade, docilidade, ternura e amor são, 
neste mundo, encarnação da graça de Deus. Fomos todos surpreendidos pelo desaparecimento inesperado da 
D. Mariazinha, como tão carinhosamente era tratada. Deu-se totalmente à família, aos amigos e à “menina dos 
seus olhos” – o Restaurante Maia (no Sameiro) – até ao fim, levando sempre o peso da responsabilidade com 
abnegação e sorriso nos lábios. Os seus clientes eram acolhidos e tratados como se fossem da sua própria famí-
lia, pois a todos recebia com afago e bondade. Os seus bons dotes culinários faziam-nos saborear as excelentes 
iguarias que confecionava e partilhar o dom da amizade e a alegria do convívio e do encontro.

Uma outra grande paixão sua, talvez a maior, era a Mãe do Céu, a Senhora do Sameiro, cuja imagem a D. 
Mariazinha gostava de contemplar e vibrava ao cantar-Lhe os seus louvores. Quando se lhe dizia que estava 
sempre com um ar jovial, respondia com um sorriso, dizendo: - «Tenho uma boa “vizinha”; Nossa Senhora do 
Sameiro cuida de mim!». E cuidou, pois concedeu-lhe a graça de viver uma vida longa e sempre ao serviço dos 
outros. Partiu para o céu, precisamente, num dia 13, dia dedicado a Nossa Senhora. Nutria grande apreço por 
quantos trabalham no Santuário do Sameiro, pelos Sacerdotes e pelas Comunidades Religiosas que aí residem. 

A D. Mariazinha partiu para a Casa do Pai. Certamente, estará já sentada no banquete eterno, com os “man-
jares suculentos” preparados pelo próprio Deus, o qual nos quer fazer participantes do Seu Amor Misericordioso. 
Estará já a contemplar Aquela que “mais bela só no Céu”, descansando no Seu regaço materno. 

Obrigada, D. Mariazinha! Até já!... interceda por nós à Virgem Santa do Sameiro! Arnaldo Vareiro

À D. MARIAZINHA
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2 de Fevereiro de 2018

16H30 – Bênção das Velas 
(junto à Capelinha de Nossa 
Senhora) e procissão até à Ba-
sílica, seguida da Santa Missa, 
com a participação das Comu-
nidades Religiosas presentes 
no Santuário do Sameiro.

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

Donativos do mês de dezembro/janeiro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 513 549,06 € 36 450,94 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anónimo 70,00 € 36€380,94  
Anónimo 100,00 € 36€280,94  
Abílio José da Cunha 200,00 € 36€080,94  
Anónimo 100,00 € 35€980,94  
Coolsis - Sistemas de Informação, Lda. 1€200,00 € 34€780,94  
Jantar de Reis da Confraria/2018 5€101,20 € 29€679,74  
Donativo 30,00 € 29€649,74  
Anónimo 10,00 € 29€639,74  
Teresa Gonçalves 20,00 € 29€619,74  
Filomena Oliveira 20,00 € 29€599,74  
Fernando Malheiro Dias 30,00 € 29€569,74  
André Peixoto e família 20,00 € 29€549,74  
Mário Augusto Oliveira da Silva 10,00 € 29€539,74  
Joaquim de Magalhães Loureiro e Elvira F. Ribeiro 20,00 € 29€519,74  
Joaquim Moreira Fernandes 50,00 € 29€469,74  
Artur Freitas 20,00 € 29€449,74  
Helena Machado 10,00 € 29€439,74  

Total 520 560,26 € 29 439,74 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de Dezembro a 20 de Janeiro de 2018

PROCISSÃO DE VELAS
À semelhança e, com o mesmo es-

pirito, vamos estar novamente em co-
munhão com Nossa Senhora, todos os 
dias 12 de cada mês, de Maio a Outubro 
deste ano de 2018.

Não esperamos multidões, mas sim to-
dos aqueles que, de coração aberto e alma 
alegre, pretendem demonstrar à Mãe do 
Céu o amor incondicional que Lhe têm.

Vamos fazer destes encontros, mais 
uma vez, uma ocasião especial de sã 
convivência entre todos, nós que comun-
gamos dos mesmos valores. 

E em cada um deles, vamos rogar a 
Nossa Senhora que nos proteja ao longo 
de todo este ano e que nos dê a força 
necessária para ultrapassarmos todas 
as adversidades que, certamente, en-
contraremos ao longo do nosso caminho.

Não nos iremos esquecer de pedir 
por todos os nossos irmãos que, por esse 
mundo fora, continuam a ser alvo de per-
seguições e morte.

Vamos também lembrar-nos dos 
nossos irmãos que lutam contra a doen-
ça e a quem a falta de saúde se torna 
num drama ainda maior, face à miséria 
em que muitos deles já vivem.

Para que haja trabalho e condições 
dignas de vida para todos, será outro dos 
pedidos que iremos fazer a Nossa Mãe do 
Céu. Que a paz social seja um constante ao 
longo do caminho, e que os homens che-
guem ao entendimento pela via do diálogo.

Que se afaste o espectro da guerra e 
que Ela ilumine os dirigentes mundiais, 
no sentido de os encaminhar na procu-

ra da paz e da prosperidade dos povos. 
A eles cabe a responsabilidade de os 
“guiar” nesse caminho, desviando-os 
de outros tortuosos, que a nada levam e 
nada trazem, a não ser tristeza e miséria.

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro


