
O Papa gosta de nós!
Quando de frente encaramos a Basílica de 

S. Pedro, em Roma, sentimo-nos transportados 
a um mundo de beleza. A Igreja “do Papa” é de 
uma harmonia incrível. Os Palácios Pontifícios 
são esteticamente interessantes. Até o telhado 
da Capela Sistina é bonito de se ver, mesmo 
naqueles dias em que não esperamos saídas 
de fumo. 

As esculturas que pela Praça se espalham, 
enormes no seu tamanho real, mas bem en-
quadradas e pensadas à escala da Praça, pare-
cem figuras naturais. E são muito belas. 

O obelisco, os fontanários, são obras de 
primor. 

E que dizer desses dois braços que cingem 
a Praça, cada um deles feito em dupla coluna-
ta, simetria perfeita das colunas, mármore bem 
bonito, espetáculo deslumbrante de imponên-
cia, perfeição e equilíbrio?! 

Sentimo-nos abraçados quando nos mete-
mos no meio daqueles braços. E percebemos 
a ideia do artista: o Vaticano, a Igreja de Roma, 
a Igreja Universal, o Papa… abraçam o mundo 
inteiro.

Pelo meio das duas colunas, em cada um 
dos lados, um corredor… 

Ora há poucos dias, mês de fevereiro des-
te 2018, em demanda do Arquivo do Vatica-
no, tendo que atravessar a Praça de S. Pedro, 
assisti a uma cena que me ficou na retina: no 
corredor do lado do Palácio do Santo Ofício, um 
pobre perturbava, com rumores e gestos, quer 
os peregrinos, quer os outros muitos pobres 
que no mesmo local haviam procurado asilo. 

A intervenção dos Carabinieri, que por ali 
sempre rondam, não se fez esperar. Um agen-
te, devidamente fardado, instava o perturbador 
para que abandonasse o local, deixando sosse-
gados os outros “inquilinos” e não deslustrando 
o cenário para os muitos transeuntes, turistas 
na maioria dos casos, que por ali circulavam.

“Não podes fazer isso!” – disse ao agente 
italiano, em tom firme e convicto, o perturbador 
da ordem. “Esta casa é do Papa e o Papa gosta 
de nós”.

Tive que voltar à Praça de S. Pedro numa 
outra ocasião para saborear a beleza do edifi-
cado. É que na ida para o Arquivo não consegui 
ver nada. Martelavam-me apenas nos ouvidos 
as palavras do indigente: o Papa gosta de nós. 
Não nos podes expulsar de ao pé dele, da casa 
dele. 

No meio de tanta desgraça, percebeu 
aquele homem, terão percebido tantos e tantos 
homens e mulheres espalhados por aqueles 
corredores que as duas colunatas formam, que 
alguém gosta deles. E que orgulho em poder 
dizer isso. Como se fora remédio para tudo: 
para a (falta de) higiene, para a fome, para a 
doença…

“O Papa gosta de nós!”. 
O “Carabinieri” ficou perplexo. Acabou por 

se afastar, deixando o homem ali…
Os colegas do indigente parecia terem 

ganho uma guerra. Às palavras elogiosas ao 
Pontífice responderam com um aceno de ca-
beça tão vigoroso que até lhes assustou as 
pernas arqueadas e as costas dobradas. E 
tudo por causa de um “General”: o Papa…, o 
Papa que gosta de nós, o Papa que gosta dos 
pobres. Que feliz lenitivo no meio de tanta 
cinza...

 Fiquei e ainda estou atónito com a 
cena. 

Que grande desafio, este de amar a sério 
o pobre, a ponto de ele perceber, com verda-
de e consolo: aquele (a) gosta de mim. E estou 
bem à beira dele(a). E sei que não me rejeita. 
Que não me expulsa. Antes me socorre, ama e 
acolhe.

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

As Dores de Nossa Senhora

MEMÓRIAS DO SAMEIRO
Pe. Martinho António 
Pereira da Silva
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Existem vários padrões sociais que nem 
sempre estão corretos, sendo condicionados a 
ser vividos em função do futuro. Ou seja, para 
competir e derrotar os que estão por perto e 
não dar hoje o que nos pode fazer falta ama-
nhã. E assim nasce o conceito de troca e pas-
samos o resto das nossas vidas á espera de 
uma retribuição. A grande verdade é que qual-
quer pessoa, nas suas relações, espera algo em 
troca: afeto, respeito, cuidado, amor, lealdade. 

SER INCONDICIONAL 
É SER LIVRE

De uma forma ou de outra, espera-se uma re-
tribuição, seja ela qual for.

Assim, paramos de sentir e afastamo-nos 
da nossa essência, deixando de olhar para 
dentro de nós mesmos, daquilo que somos, 
da nossa verdadeira felicidade, esquecendo 
de fazer pelo prazer interior. Quando se pro-
cura no outro a retribuição, não será, uma 
tentativa inconsciente de complementar em 
nós as coisas que sabemos que não temos e 
nos culpamos por não ter?

Ser incondicional é ser livre! Ou seja, 
manter espaço nas nossas relações significa 
dar a oportunidade à outra pessoa de se ex-
pressar tal como ela é e não como nós gosta-
ríamos que ela fosse. Assim, quando estamos 
demasiado próximos, deixamos de ver a pes-
soa que está ao nosso lado, sendo por isso 
necessário, uma certa distância para se poder 
apreciar e valorizar.

Amar incondicionalmente é ter espaço, 
individualidade, confiança e respeito. É estar 
além do medo e das expectativas. Não existe 
medo de perder, porque o amor não é algo que 
se tem… Não se espera nada porque sabe-se 
que quem ama, automaticamente recebe.

No entanto, a tendência natural é criar 
apego e idealizar as pessoas, sem dar espaço 
à mudança. O ser humano apega-se às coisas, 
às pessoas ou à posição social, pensando que 
tendo coisas e pessoas têm segurança e que 
essa segurança trará a felicidade. Mas, é pre-
cisamente este apego que torna os indivíduos 
inseguros, sendo que o ser humano é mutável 
e é normal que as relações também mudem.

Torna-se necessário fazer pelo outro, não 
porque somos “bonzinhos”, mas porque nos faz 
bem. É necessário ser incondicional em todas 
as nossas relações: com os amigos, o marido/
esposa, o conhecido e o desconhecido! E em 
especial, com aqueles que nos colocam mais 
desafios, pois com eles, temos de praticar todos 
os dias! Precisamos utilizar este amor incondi-
cional nas relações sociais, agindo sem esperar 
retorno. É uma prática simples, da qual pode-
mos começar a sentir o nosso Eu interior.

Dra. Clarisse Queirós / Socióloga
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1. Quando nos referimos ao fim do mundo 
vem à mente a ideia de tragédia, de caos, de 
desordem. Até se costuma dizer ”é o fim do 
mundo”, ninguém se entende ou está tudo 
“de pernas para o ar”. É aquilo que graças a 
uma força conhecida ou desconhecida, pro-
voca desarmonia na realidade. Essa desor-
ganização é avaliada em ciência pelo critério 
da entropia (medida do grau de desordem ou 
bagunça de um sistema).

A finalidade confunde-se com o fim, o senti-
do ou causa final para que cada coisa é feita, 
por exemplo: o fim do remédio é a obtenção 
da saúde; a finalidade de quem estuda é ser 
mais culto e melhorar a vida; bebo para saciar 
a sede; deito-me para descansar; se andar 
à chuva, molho-me; rezo para que Deus me 
converta a Ele. Tudo o que pensamos ou dize-
mos ou fazemos persegue uma finalidade ou 
mundana ou teleológica (seres viventes e não 
viventes) ou escatológica e transcendente (se-
res humanos, com perspectiva de vida cristã). 

Muitos compositores e artistas produzem e 
produziram obras variadas quase sempre com 
uma finalidade, ainda que apenas de fruição 
artística como uma música, um poema, uma 
pintura. A finalidade é o fim a que se destina a 
obra: se a embelezar um jardim ou museu, se 
para homenagear alguém, se para celebrar um 
acontecimento histórico ou uma data, e por aí 
adiante… Em tudo há uma finalidade e esta fi-
nalidade funciona em termos de causa e efeito.

Na arte vemos muitas vezes representada a 
desordem ou anarquia ou anormalidade (o 
quadro, Guernica, de Picasso, representa a 
Guerra Civil de Espanha. Nele se podem ver 
corpos e coisas em desordem). O fim do mun-
do (a desordem na ordem) pode ser atribuído 
a uma circunstância ou vida pessoal ou facto 
histórico mas dificilmente pode ser atribuída a 
uma sociedade ou civilização, isto porque há 
leis que permitem uma auto-organização das 
coisas que não dependem necessariamente 
do homem isolado mas de grupos culturais e 
sociais que vão contribuindo a seu modo para 
um equilíbrio. Assim também com a Natureza. 
Assistimos a catástrofes acerca das quais di-
zemos “ser o fim do mundo” mas há alguma 
coisa que resiste e torna a auto-organização 

possível. No meio desse “fim do mundo” 
acontece a mudança tão querida dos cientis-
tas e filósofos.

2. O fim do mundo está aí, diante dos nos-
sos olhos e negamo-nos a acreditar nisso, a 
adaptar-nos às mudanças, até àquelas que 
foram provocadas pela humanidade como são 
as alterações climáticas. Assistimos ao dra-
ma dos migrantes que fogem das suas terras 
de origem não só pela guerra mas também 
pela falta de recursos naturais, e pensamos 
que temos o nosso território e a nossa geo-
grafia salvaguardada dessas catástrofes. Só 
por pura ilusão é que estamos numa terra que 
é nossa. Ninguém é dono de nada.

Nunca será o “fim em si” do que quer que seja 
ou de quem quer que seja. Porque até o sim-
ples corpo sendo matéria, obedece à Lei de 
Lavoisier:” Na natureza nada se perde, nada 
se cria; tudo se transforma”. Por si mesmo, 
nenhum ser criado tem o poder de se auto-
destruir. Todo o ser criado depende de quem o 
criou. E até a própria matéria depende do seu 
Criador (num quase devaneio andam os físi-
cos do CERN à procura da “partícula de Deus” 
ou 1ª. partícula para justificarem a existência 
do Cosmos. Só que ainda não aceitaram que 
do NADA não pode vir alguma coisa e que 
o homem não tem outro poder se não o de 
tentar conhecer algumas leis da natureza e 
relacioná-las entre si fazendo disso ciência 
e conhecimento. É mais que óbvia, apesar 
da resistência da Física, a criação ex-nihilo 
- Deus cria a partir do nada -, sendo Deus 
a causa necessária como se lê nas Escritu-
ras: “No princípio era o Verbo e o Verbo era 
Deus. Tudo por Ele foi criado na Terra como 
nos Céus” – Prólogo do Evangelho de S. João. 
Nisso acreditamos!

O fim do mundo liga-se ao princípio. Quan-
do nascemos é o nosso princípio neste mun-
do (ainda que segundo a fé, tenhamos sido 
pensados desde toda a eternidade e antes da 
criação do mundo, como se lê em Ef. 1,3-10); 
crescemos e vivemos para nos dignificarmos 
e transformarmos o mundo para melhor (é o 
desafio do Génesis e o sinal da Aliança entre 
Deus e todos os seres da Terra. Acreditamos 
que quando se cumprirem os desígnios de 

“Eis que faço novas todas as coisas (…) 
Eu sou o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim”  – Ap. 21. 

O FIM DO MUNDO
Deus a nosso respeito, cada um partirá para a 
Eternidade. E no Juízo Final, “os que tiverem 
praticado boas obras irão para a ressurreição 
dos vivos, e os que tiverem praticado o mal, 
irão para a ressurreição dos condenados” – 
Jo. 5,29. 

3. No Fim dos Tempos (fim do mundo) Cristo 
manifestará a Sua Glória e Deus voltará a agir 
criacionalmente naqueles que tiverem esco-
lhido a Vida: viverão para sempre na Glória de 
Deus num corpo novo (corpo glorioso como o 
de Jesus Ressuscitado) e louvá-lo-ão em cor-
po e alma – isto professamos no CREDO – cf. 
Ap. 21, 2-5. 

Mas o fim último não se encontra neste mun-
do. E como não nos lembramos de ter nascido 
também não saberemos o dia nem a hora da 
morte. É o mistério da vida ou a vida que é um 
mistério!

Muitos foram aqueles que esperaram e es-
peram pela viragem do milénio, numa atitude 
mágica, para assistirem ao “fim do mundo”. 
Mas AQUELE que o criou ainda não deu a Úl-
tima Palavra, apesar de andar triste com os 
desmandos da humanidade que não temendo 
a Deus, se desviou e desvia dos Seus desíg-
nios (o Génesis narra que, quando os homens 
começaram a conspurcar o Paraíso, Deus en-
tristeceu-se com a Primeira Criação e ordenou 
o Dilúvio, salvando Noé, a Arca e as espécies 
dos animais do Cosmos -. E fez uma Aliança 
connosco: ”Disse Deus: Eis o sinal da alian-
ça que instituo entre mim e vós e todos os 
seres que estão convosco para todas as 
gerações futuras: porei meu arco na nuvem 
e ele se tornará um sinal da aliança entre 
mim e a terra…” – Gn. 9, 12-17

No Fim dos Tempos Deus criará um Novo Céu 
e uma Nova Terra. O mal será extinto, os que 
forem salvos estarão diante d’Ele, face a face. 
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem fa-
diga, nem lamentações. É esta a mensagem 
do Evangelista São João no penúltimo capítu-
lo do Apocalipse em que ele nos apresenta a 
sua visão da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, 
constituída pelos eleitos de Deus, aqueles que 
pelas obras se sentarão à direita de Deus Pai!

Ermelinda Silva
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AS DORES DE NOSSA SENHORA

Duas vezes no ano a Igreja recorda as Do-
res de Maria Santíssima: na Sexta-feira que 
antecede o Domingo de Ramos e no dia 15 
de setembro. Mas já antes destas datas, o povo 
cristão consagrava terna lembrança às Dores da 
Mãe de Deus. 

No século XIII, fixa-se na celebração das 
Sete Dores. A Ordem dos Servitas, principal-
mente, fundada em 1240, muito contribuiu para 
propagar esta devoção, pois os seus membros 
deviam santificar a si e aos outros pela medi-
tação das Dores de Maria e de Seu Filho. Nos 
finais do século XV, era quase geral no povo 
cristão o culto compassivo das dores de Maria. 
Os poetas de vários países consagraram-lhe 
inúmeras poesias. O Hino Stabat Mater dolorosa 
tem por autor o franciscano Jacopone da Todi 
(1306). 

A festa foi primeiramente introduzida pelo 
Sínodo de Colónia em 1423, sob o título de 
Comemoração das Angústias e Dores da Bem-
-aventurada  Virgem Maria, para expiação das 
injúrias cometidas pelos Hussitas contra as 
imagens sagradas. Propagou-se rapidamente, 
com o nome de Festa de Nossa Senhora da Pie-
dade. Em 1725, introduziu-a o Papa Bento XII no 
Estado Pontifício, e, em 1727, estendeu-a para 
a Igreja universal. 

Mas, porque perdia um pouco do seu valor, 
por ser na Quaresma, Pio VII, em 1804, mandou 
que fosse celebrada também no terceiro Domin-
go de Setembro. Com a reforma do Breviário, 
por Pio X, fixou-se no dia 15 de Setembro.

Assim como a Paixão de Jesus começou 
com  o Seu nascimento, diz S. Bernardo, também 
assim sofreu Maria o martírio durante toda a Sua 
vida por ser em tudo semelhante ao Filho. Como 
observa S. Alberto Magno, o nome de Maria sig-
nifica, entre outras coisas, amargura do mar. 

Aplica-lhe o Santo por isso o texto de Je-
remias: Grande como o mar é a minha dor (Jr 
2, 13. Assim foi também toda a vida de Maria 

sempre cheia de amargura porque não Lhe de-
saparecia do espírito a lembrança da Paixão do 
Redentor. Mais iluminada pelo Espírito Santo 
que todos os profetas, compreendia melhor do 
que eles as dores a serem suportadas pelo Ver-
bo Divino, para a salvação dos homens, e sobre 
a cruel morte que O aguardava em consequên-
cia dos nossos pecados. 

Quando Maria apresenta Jesus no Templo e 
Simeão declara que uma espada lhe há-de tres-
passar a alma, essa espada era já anúncio da 
mui longa e amargurada dor que dilacerou o co-
ração de Maria, durante toda a sua vida. Maria, 
pois, teve razão para dizer com David: A minha 
vida se consome na dor e os meus anos em ge-
midos (SI 30, 11). A minha dor está sempre ante 
os meus olhos (SI 37, 18).

À medida que ia crescendo, Jesus mostra-
va cada vez mais a Sua beleza e amabilidade. 
Mas, por outro lado, ia-se também avizinhando 
a Sua morte. Cada vez mais a dor por haver de 
perdê-lO apertava também o coração da Mãe. 
Tal como a rosa que cresce por entre espinhos, 
crescia a Mãe de Deus em anos no maior dos 
sofrimentos. E como crescem os espinhos à 
medida que a rosa desabrocha, cresceram tam-
bém em Maria - rosa mística do Senhor - os 
penetrantes espinhos das aflições. 

Maria é Rainha dos Mártires, pois entre to-
dos os martírios foi o Seu o mais longo e tam-
bém o mais doloroso

Podemos afirmar que o martírio de Maria foi 
mais doloroso que o de todos, os mártires. Estes 
sofreram em seus corpos dores físicas enormes, 
enquanto a Virgem padeceu o martírio na alma. 
Nesse sentido, lhe dissera Simeão: E uma espa-
da transpassará a tua alma (Lc 2, 35). O santo 
ancião queria dizer: Ó Virgem sacrossanta, os 
outros mártires hão de ter o corpo ferido pela 
espada, porém vós tereis a alma transpassada 
e dilacerada pela Paixão de Vosso Filho. Quanto 
a alma é mais nobre que o corpo, tanto a dor de 
Maria foi superior à de todos os mártires. Não 
são as dores da alma comparáveis aos tormen-
tos do corpo, disse o Senhor a S. Catarina de 
Sena. 

Por isso, escreve Amoldo de Chartres: Por 
ocasião do grande sacrifício do Cordeiro ima-
culado, que morria por nós na cruz, poderíamos 
ter visto dois altares: um no Calvário, no corpo 
de Jesus, outro no Coração de Maria. Enquanto 
que o Filho sacrificava o Seu corpo pela morte, 
Maria sacrificava a Sua alma pela compaixão.

Quanto suplício de espírito não suportou 
a mãe dos Macabeus, à vista do martírio dos 
seus sete filhos! Isto considera S. Agostinho e 
diz: Vendo-os, sofreu com todos; amava-os a 
todos e por isso Só em vê-los sentiu o que eles 
experimentaram no corpo. Deu-se o mesmo 
com Maria. Todos os tormentos, açoites, espi-

nhos, cravos e a cruz afligiram, juntamente com 
o corpo de Jesus, o coração de Maria para lhe 
consumar o martírio. O que Jesus suportou na 
Sua carne, em Seu coração o suportou a Mãe. 

Para medir a dor de Maria pela morte do 
Filho, é preciso ponderar a grandeza do amor 
que Lhe devotava. Mas quem poderá medi-lo? 
Era duplo o amor de Jesus no coração de Maria: 
um sobrenatural, com que O amava como a Seu 
Deus, e natural o outro, com que O estremecia 
como Filho. Esse duplo amor reuniu-se num só, 
imenso e incalculável amor, a ponto de Guilher-
me de Paris ousar dizer: Tanto era o amor da 
Santíssima Virgem a Jesus, que uma pura cria-
tura não seria capaz de amá-l’O mais. 

S. Boaventura, dirigindo-se à Bem-aven-
turada Virgem Maria, pergunta: “Quisestes, Se-
nhora minha, ser também imolada no Calvário? 
Para remir-nos não bastava, porventura, um 
Deus crucificado? E por que então quisestes 
também Vós, sua Mãe, ser igualmente crucifica-
da? Certamente bastava a morte de Jesus para 
a redenção do mundo, e até de uma infinida-
de de mundos. Amando-nos, porém, quis essa 
boa Mãe concorrer de Sua parte para a nossa 
redenção com o merecimento das Suas dores, 
suportadas por nós no Calvário”. 

Pode-se  até dizer, com Simeão de Cás-
sia, que o único consolo de Maria, no meio da 
grande dor pela Paixão de Jesus, era pensar no 
mundo resgatado e ver reconciliados com Deus 
os homens em inimizade com Ele.

Tão grande amor de Maria bem merece 
toda a nossa gratidão! Mostremo-la, ao menos, 
pela meditação e compaixão de Suas dores. 

Adaptação de Arnaldo Vareiro
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NOTÍCIAS

Donativos do mês de janeiro/fevereiro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 520 560,26 € 29 439,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Domingos Macedo Barbosa 500,00 € 28€939,74 €
José Correia Fernandes 100,00 € 28€839,74 €  
Avelino Marques Peres Filipe 50,00 € 28€789,74 €  
Ernesto Milando Fiti 10,00 € 28€779,74 €  
Donativo 20,00 € 28€759,74 €  
Maria Arcilia Sequeira Vale 50,00 € 28€709,74 €  
Maria Arcilia Sequeira Vale 50,00 € 28€659,74 €  
Anonimo 90,00 € 28€569,74 €  
Anonimo 100,00 € 28€469,74 €  
Jeronimo de Castro Oliveira e Maria Rosa Oliveira(Bodas de ouro) 30,00 € 28€439,74 €  
Anonimo 50,00 € 28€389,74 €  
Anonimo 100,00 € 28€289,74 €  
Amadeu Lopes da Silva 10,00 € 28€279,74  €
Alexandra Fonseca 15,00 € 28€264,74 €

Total 521 735,26 € 28 264,74 €  

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

Dia 20 – Membros da Escola da Marinha de Janeiro de 1969. Missa presidida pelo Cónego José 
Paulo Abreu.

Dia 21 – Grupo da Empresa “GTUR” de Viatodos – Barcelos. Participaram na Missa do Santuário 
às 10h30.

           – Grupo de Espanhóis (75 pessoas) acompanhado por D. Rafael.

Dia 31 – Ordem de Santa Cruz – Missa e consagração a Nossa Senhora. Presidiu o P. Armín Maria.

Festa da Apresentação do Senhor
e Dia do Consagrado

Após quarenta dias da Solenidade do Na-
tal, a Igreja celebra a Festa da Apresentação 
de Jesus no Templo de Jerusalém, conhecida 
tradicionalmente como Festa da Senhora da 
Luz ou da Candelária. Sendo o Sameiro um 
Santuário dedicado a Nossa Senhora, quise-
mos que esta celebração se revestisse de jú-
bilo. Assim, os fiéis juntaram-se, pelas 16h30, 
junto da capelinha de Nossa Senhora, onde 
foram benzidas as velas e donde partiu a 
procissão até à Basílica para a celebração da 
Missa. Presidiu o Reitor do Santuário, Pe Del-
fim Coelho, e concelebraram os Padres Car-
melitas e os Padres da Ordem da Santa Cruz. 

Sendo também o Dia do Consagrado, o 
Reitor do Santuário convidou todos os Insti-

tutos Religiosos residentes no espaço do San-
tuário, agradecendo-lhes, em nome pessoal e 
da Confraria, todo o trabalho que prestam a 
esta Casa da Mãe do Céu.

Início do Tempo Santo 
da Quaresma

No passado dia 14 de Fevereiro, iniciá-
mos o Tempo Santo da Quaresma, tempo 
de jejum, oração e penitência. Na Missa das 
16.30 horas, presidida pelo Reitor do Santuá-
rio, procedeu-se à bênção e imposição das 
Cinzas. Apesar de uma tarde fria e chuvosa, 
foram muitos os fiéis que acorreram ao Sa-
meiro para darem início a este Tempo de Gra-
ça e de Conversão.

Na homilia, o P. Delfim Coelho lembrou 
que Deus, através da boca do Profeta Joel, 
não quer que rasguemos as vestes exteriores, 
mas que rasguemos o nosso coração para ex-
perimentarmos a Sua misericórdia e o perdão. 
Para isso, é necessário aproveitarmos este 
tempo favorável de graça que nos é oferecido. 

Nossa Senhora nos acompanhe, como 
mestra e educadora, nesta caminhada até à 
Páscoa de Seu Filho Jesus!

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
JANEIRO 2018
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Não é do meu tempo o grande vulto a que 
diz respeito esta silhueta; mas é do meu tempo 
a sua obra.

O Pe. Martinho, como vulgarmente é co-
nhecido em Braga, faleceu em Abril de 1875, 
mas a sua memória vive tão rejuvenescida no 
coração de todos os bracarenses, como se a 
figura do venerando e benemérito sacerdote 
continuasse a alentar com a sua presença os 
devotos de Nossa Senhora do Sameiro.

Há iniciativas que são coroadas do melhor 
êxito; desdobram-se no futuro em obras que 
produzem frutos abençoados. Tal foi a iniciativa 
do Pe. Martinho António Pereira da Silva.

Não se vá julgar que o bom resultado da 
iniciativa deste benemérito sacerdote foi devido 
ao talento, à actividade; às raras qualidades de 
um temperamento mundano a que a indómita 
coragem dá força para grandes empreendi-
mentos. O Pe. Martinho, é certo, era ilustrado, 
foi professor do Seminário de Braga, pregador, 
escritor, revolucionador de almas. Mas não fo-
ram estes predicados que deram corpo, futuro, 
larguesa de amplitude à sua obra.

A obra do Pe. Martinho é uma obra de fé. 
Só uma crença vivíssima poderia abalançar-se a 
tão larga empresa.

A obra do Pe. Martinho é uma obra de 
amor. Só um coração profundamente enterne-
cido pela devoção a Nossa Senhora poderia, de 
olhos postos na Mãe Santíssima, subir tão alto.

A obra do Pe. Martinho é uma obra de 
grande apostolado. Quanta luz não espargido 
nos caminhos da vida! Que extraordinária e be-
néfica revolução não tem operado nas almas! 
Quão belos e abundantes frutos de salvação não 
tem produzido!

O Sumo Pontífice Pio IX havia proclamado 
a definição dogmática da Imaculada Conceição 
de Maria. Este extraordinário acontecimento 
ocasionou em todo o mundo um fervor religioso 
e um acréscimo de devoção a Nossa Senhora 
que mal pode traduzir-se em palavras.

O Pe. Martinho, homem de zêlo e de pie-
dade, cheio de entusiasmo e santo empreendi-
mento, chamou a si alguns companheiros de 
crença e de acção, comissionou-os, e com eles 
subiu ao alto do Sameiro. Uma larga facha de 
terreno foi adquirida. O tojo foi cortado. A pene-
dia granítica foi arrasada. E em pouco tempo, na 
crista da montanha do Sameiro foi levantado um 
monumento à Imaculada Conceição de Maria!

Este monumento, de relativas dimensões, 
foi o início do grande monumento, do Santuário 
do Sameiro que hoje veneramos e admiramos. 
Tal como uma pequena semente dá origem a 
uma grande árvore, assim a iniciativa do Pe. 
Martinho foi a pedra angular da obra monumen-
tal do Sameiro.

Oh! Como ele rejubilaria se lá do outro 
mundo tivesse vindo assistir, em 1904 à sole-
níssima Coroação da Virgem do Sameiro, por 
um Delegado do Papa, na presença de todo o 
Episcopado português e na aclamação fervo-
rosa de 300 000 peregrinos, vindos de todas a 
partes do país.

Oh! Como ele se extasiaria, hoje diante do 
Zimbório majestoso, que serve de cúpula ao so-
berbo e formoso templo, que é a Casa de Nossa 
Senhora!

Oh! Como ele se enterneceria dos mais vi-
vos afectos, agora, junto do Altar de mármores, 
granitos polidos e bronzes dourados que a pie-
dade dos fiéis enriqueceu e ali encastelou como 
trono da excelsa Padroeira.

Oh! Como ele se sentiria feliz reconhecen-
do e admirando o êxito da sua admirável ini-
ciativa!

Feliz sim! A obra do Sameiro é também 
uma obra de felicidade. Desde os mais remotos 
tempos que os povos, sobretudo os seus men-
tores, têm estudado o monumental problema da 
felicidade humana. Quantas discussões, quan-
tos livros publicados para a sua resolução?!

Estou em dizer que todos esses livros jun-
tos dariam uma montanha mais alta e corpulen-

ta do que o Sameiro! E continua-se a discutir, à 
procura da chave do enigma, sem um resultado 
positivo, que satisfaça plenamente!

A verdade é que todos esses estudos, 
todas essas publicações, todos os sábios do 
mundo não conseguiram ainda o milagre que 
resultou da providencial iniciativa do humilde 
sacerdote Pe. Martinho.

O Sameiro é um centro de felicidade. 
Quem lá for e lágrimas nos olhos, de coração 
entristecido, de alma atribulada, sentir-se-á de-
liciosamente dominado por uma alegria intima, 
reconfortante, dulcíssima, que lhe encherá de 
ventura e existência.

Sob o olhar da Mãe celeste e carinhosa 
secam as lágrimas nos olhos dos filhos.

Ao calor vivificante do coração da melhor 
das Mães não pode a tristeza enlutar o coração 
dos filhos.

A soberana paz do amor de Maria Santís-
sima é inalterável garantia da serena paz das 
almas, que lhe são devotadas.

O Pe. Martinho proporcionou todos esses 
bens. Talvez ele no acanhamento da sua visão, 
estivesse longe de imaginar que a sua obra na 
crista da montanha do Sameiro haveria de ter 
tão largo desenvolvimento e produzir tão assi-
nalados frutos.

Mas, feliz ideia, abençoada ideia! Não só 
tornou o Santuário de Nossa Senhora do Samei-
ro um centro de piedade notabilíssimo, levando 
anualmente ao alto da montanha numerosas 
peregrinações de milhares e milhares de fiéis, 
como aumentou o renome da cidade de Braga, 
dando-lhe mais um motivo esplendoroso, ver-
dadeira auréola, de cidade católica, muito devo-
ta de Nossa Senhora.

A memória do Pe. Martinho ficará na histó-
ria como a de um grande benemérito. Fez cintilar 
a fé, acrisolou a devoção, proporcionou o bem às 
almas e honrou, sobremaneira, a sua terra.

Mr. Pereira Júnior
in “Acção Católica”, ano XXVII, Abril de 1943, nº 4

MEMÓRIAS DO SAMEIRO
PE. MARTINHO ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA
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A vida sobre a terra é, de facto, uma passa-
gem 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 um-
bral para chegar à plena comunhão com Deus. 

Deus coloca no nosso 
caminho pessoas que nos 
marcam porque a sua pre-
sença no meio de nós fazem 
transparecer e aparecer o 
próprio rosto de Deus. Pela 
sua bondade, benignidade, 
docilidade, ternura e amor 
são, neste mundo, encar-
nação da graça de Deus. 
Fomos todos surpreendidos 
pelo desaparecimento ines-
perado da D. Mariazinha, 
como tão carinhosamente 
era tratada. Deu-se total-

mente à família, aos amigos e à “menina dos 
seus olhos” – o Restaurante Maia (no Sameiro) 
– até ao fim, levando sempre o peso da respon-
sabilidade com abnegação e sorriso nos lábios. 
Os seus clientes eram acolhidos e tratados como 
se fossem da sua própria família, pois a todos 
recebia com afago e bondade. Os seus bons do-
tes 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 “manjares suculentos” prepa-
rados pelo próprio Deus, o qual nos quer fazer 
participantes do Seu Amor Misericordioso. Es-
tará 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

MENSAGEM QUARESMAL DE D. JORGE ORTIGA

O Papa escreveu uma mensagem aos católi-
cos de todo o mundo, com indicações para a Qua-
resma que se iniciou em quarta-feira de cinzas, 
na qual propõe práticas ligadas à oração, jejum e 
esmola, com atenção aos mais necessitados.

“A prática da esmola liberta-nos da ganância 
e ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso irmão: 
aquilo que possuo, nunca é só meu. Como gostaria 
que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo de 
vida para todos”, escreve Francisco. O Papa parte 
das práticas tradicionalmente associadas ao tem-
po quaresmal (oração, jejum e esmola) para apelar 
à solidariedade, recordando que muitos organis-
mos recolhem, nesta ocasião, donativos “em favor 
das Igrejas e populações em dificuldade”.

A mensagem apresenta o jejum como “oca-
sião de crescimento”, colocando-se no lugar de 
quem não tem “sequer o mínimo necessário”, 
afetado pela fome. A Quarta-feira de Cinzas é, 
juntamente com a Sexta-feira Santa, um dos 
únicos dias de jejum e abstinência obrigatórios 
para os católicos.

Francisco deixa votos de que estes apelos 
ultrapassassem as fronteiras da Igreja Católica, 
dirigindo-se a todos os que se preocupam com 
a “iniquidade no mundo” e o “gelo que paralisa 
os corações”, com a perda do sentido da huma-
nidade comum. 

“Uni-vos a nós para invocar juntos a Deus, 
jejuar juntos e, juntamente connosco, dar o que 

puderdes para ajudar os irmãos”, apela. O mes-
mo apelo inter-religioso estende-se à jornada 
mundial de oração e jejum pela paz, convocada 
para 23 de fevereiro, evocando em particular as 
vítimas dos conflitos na R. D. Congo e Sudão do 
Sul. “Perante o trágico arrastamento de situa-
ções de conflito em diversas partes do mundo, 
convido todos os fiéis para uma jornada especial 
de oração e jejum pela paz, a 23 de fevereiro, 

sexta-feira da primeira semana da Quaresma”, 
anunciou o Papa.

Francisco alerta, na sua mensagem para a 
Quaresma 2018, para os “falsos profetas” do 
dinheiro e do lucro, que considera responsá-
veis pela violência e o descarte dos mais fracos. 
“O que apaga o amor é, antes de mais nada, a 
ganância do dinheiro, raiz de todos os males; 
depois dela, vem a recusa de Deus”, adverte.

QUARESMA 2018: AS PROPOSTAS DO PAPA
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CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA 
NO SAMEIRO

25 de Março – Domingo de Ramos 
na Paixão do Senhor

07h30 – Bênção dos Ramos e Missa 
da Paixão do Senhor 

08h30, 09h30, 10h30 e 11h30 – Mis-
sas com a narração da Paixão do Senhor

15h30 – Adoração e Bênção do Santís-
simo Sacramento 

16h30 – Missa da Paixão do Senhor

29 de Março – Quinta-Feira Santa

Não há celebrações de manhã.

16h30 – Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor

30 de Março – Sexta-Feira Santa

Não há celebrações no Santuário. 

Adoração da Cruz

Confissões: 09h00 – 12h00 
       15h00 – 17h00

31 de Março – Sábado Santo

Não há celebrações no Santuário.

Adoração da Cruz

Confissões: 09h00 – 12h00 
       15h00 – 17h00

1 de Abril – Domingo de Páscoa 
da Ressurreição do Senhor

07h30, 08h30, 09h30, 10h30 e 11h30 
– Missas

16h00 – Recitação do Terço do Rosário

16h30 – Missa Solene da Páscoa

Como foi do conhecimento geral, realizou-
-se no passado dia 06 de Janeiro, nas insta-
lações da Cooperativa João Paulo II, o Jantar 
de Reis da Confraria de Nossa Senhora do Sa-
meiro, que teve uma excelente adesão, estando 
presentes, no mesmo, mais de duas centenas e 
meia de amigos que, assim contribuíram, com 
a sua presença, para uma noite inesquecível de 
convívio e ao mesmo tempo, ajudaram a causa 
do Sameiro, nomeadamente, às obras que por 
lá decorrem. 

Para animar a noite, que foi longa e diverti-
da, em ambiente fantástico, estiveram a Asso-
ciação Recreativa e Cultural “Os Sinos da Sé” 
e o Coro do Centro Cultural Sénior, a quem a 
Confraria agradece penhoradamente pela dis-
ponibilidade e colaboração demonstradas des-
de o primeiro momento.

José Campos
Confraria do Sameiro

JANTAR DE REIS 2018

Mais uma vez, a Confraria do Sameiro 
vai levar a cabo os Encontros de Coros nas 
tardes dos domingos de Maio. Assim, lança-
mos o desafio a todos os Grupos Corais Litúr-
gicos a participarem, fazendo a sua inscrição 
através do email: arnaldosantosvareiro@
gmail.com até ao dia 15 de Abril.

Esperamos poder contar com o maior 
número possível de participantes para lou-
varmos e rezarmos a Nossa Senhora através 
da arte musical!

ENCONTRO DE COROS 
NO SAMEIRO


