
“Francisco: culpado!”

O editorial, desta vez, não é meu. Sou 
apenas “correia de transmissão” de um texto 
belíssimo do P. António Teixeira que alguém, 
gentilmente, canalizou para o meu com-
putador. Fala do Papa Francisco, dos seus 
méritos, das dificuldades do seu ministério, 
das resistências que lhe colocam, também 
da enorme simpatia que o povo de Deus, em 
geral, nutre por ele.

Faço coro com quem louva o Papa, e 
aqui transcrevo:

“Querido Papa Francisco: na verdade, és 
culpado!

És culpado por seres um homem e não 
seres um anjo!

És culpado, porque tens a humildade de 
aceitar que erras e de pedir perdão. Pedir 
perdão por ti e por nós. E isso para muitos é 
inadmissível.

És culpado, porque desejavam fosses 
um juiz e um canonista e és exemplo e tes-
temunho de misericórdia.

És culpado pois que abandonaste a tra-
dição de morares em palácios e escolheres 
viver no meio das pessoas.

És culpado, porque deixaste a sumptuo-
sidade de S. João de Latrão e elegestes a 
pobreza das prisões, dos orfanatos, dos asi-
los e das casas de recuperação […].

Sim és culpado!
Deixaste de beijar os pés «perfumados» 

das eminências e beijas os pés «sujos» de 
condenados, mulheres, doentes, de outras 
confissões religiosas, de «diferentes»!

És condenado, porque abriste as por-
tas aos «recasados» e, porque diante de 
temas dolorosos e pendentes, respondes 
simplesmente: «quem sou eu para jul-
gar?».

És condenado, porque assumes a tua 
fragilidade, pedindo que rezem por ti, quan-
do muitos exigem que sejas dogmático, into-
lerante e rubricista.

Papa Francisco, és culpado por tantos e 
tantos corações ditos «infiéis», «excomunga-
dos» e «impuros» terem redescoberto o rosto 
belo de Cristo ternura e misericórdia.

És culpado, porque «chamas as coisas 
pelos nomes» e não te retrais de lembrar aos 
bispos que não sejam pastores de aeroporto, 
mas sim gente com «cheiro a ovelha».

És culpado, porque rasgaste as páginas 
da intolerância, dos moralismos estéreis 
e impiedosos e nos ofereceste a beleza da 
compaixão, da ternura e da frontalidade.

[…] Sabe que contigo está uma enorme 
«procissão» de corações que por ti rezam a 
cada instante.

Foi Cristo e o Seu Espírito quem te colo-
caram ao leme desta «barca» que é a Igreja.

É Cristo e o Seu Espírito quem te darão 
as forças para prosseguires esse caminho 
de «culpabilidade» que tanto bem tem feito 
ao mundo e à Igreja.

Querido Papa Francisco, obrigado por 
seres culpado pela beleza da Igreja sonhada 
por Jesus”.

A todos os cristãos peço orações pelo 
Papa. E quero confiá-lo a Nossa Senhora, 
a nossa querida Mãe do Sameiro. Que as 
bênçãos, a força e a luz do alto nunca fal-
tem a este timoneiro que Deus concedeu 
à Sua Igreja. E que esta resplandeça de 
bondade, beleza, caridade, ternura e mi-
sericórdia!

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

Os Doutores Marianos  
no Santuário do Sameiro

Bodas de Ouro Sacerdotais 
do Pe. Artur Marques

Os Arcanjos no Sameiro
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POESIA  

    DO 

SAMEIRO

Subi à montanha do Sameiro
Para vir aos teus pés, 
ó Virgem Imaculada,
Pedir, para mim  
e para o mundo inteiro,
A paz…essa paz tão desejada.

Ouvi o gorjear dos passarinhos
Que cantavam hinos em teu louvor;
Alegres, deixavam os seus ninhos, 
Para te entoarem cânticos de amor.

Também, como eles, 
deixei a minha terra, 
Para te segredar aquilo 
que a mim eu não consigo,
A minha pobrezinha alma 
está em guerra,
Só junto a ti conseguirá alívio.

Não me deixes partir, 
sem fixar em mim 
O teu olhar ardente, 
olhar encantador,
A segredar-me uma palavra, 
que me alente
E ajude a suportar a minha dor.

Deixo, junto de ti, 
as minhas tristes lágrimas;
Acolhe-as no teu regaço maternal…
Ficam aqui, a molhar estas páginas,
P’ra que me dês o teu amparo 
sem igual.

M.R.
“Ecos do Sameiro”, Fevereiro de 1994

À VIRGEM IMACULADA

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

No próximo dia 28 de Outubro, Domin-
go, às 15:30, na Basílica do Sameiro, o 
Padre Doutor João Paulo Quelhas, Capelão 
no Santuário de Fátima, fará uma confe-
rência sob o título “A Virgem Maria, Mãe 
de Deus e Mãe dos Homens – a devoção 
mariana do Servo de Deus Padre Adão 
Salgado Vaz de Faria”.

Esta conferência insere-se no âmbito 
das celebrações comemorativas do 50º 
aniversário da Aprovação da Congregação 
da Divina Providência e Sagrada Família e 
contará, também, com a participação do 
Coro do Santuário do Sameiro.

Todos estão convidados a participar!

CONFERÊNCIA
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Donativos do mês de agosto
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 525 229,26 € 24 770,74 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anonimo 1 032,83 € 23 737,91 €  

Donativo 20,00 € 23 717,91 €  

Familia Salgado 60,00 € 23 657,91 €  

Alberto Gomes 50,00 € 23 607,91 €  

Fernanda e Augusto 55,00 € 23 552,91 €  

Maria Dolores Pereira Gomes 5,00 € 23 547,91 €  

Domingos Alberto Pinto Costa 50,00 € 23 497,91 €  

José Rodrigues Pereira 20,00 € 23 477,91 €  

José Joaquim 40,00 € 23 437,91 €  

Maria Fernanda e José Antunes 100,00 € 23 337,91 €  

Dubal 50,00 € 23 287,91 €  

Domingos da Silva Fernandes Prata - França 20,00 € 23 267,91 €  

António Ferreira 25,00 € 23 242,91 €  

Júlio Rodrigues 11,00 € 23 231,91 €  

Armindo Martins 10,00 € 23 221,91 €  

Carlos Pires Lisboa 100,00 € 23 121,91 €  

Procissão 50,00 € 23 071,91 €  

Maria Helena e Domingos 35,00 € 23 036,91 €  

Maria Laura 10,00 € 23 026,91 €  

Riveiro Maria 10,00 € 23 016,91 €  

Maria Augusta 20,00 € 22 996,91 €  

Manuel Miranda 50,00 € 22 946,91 €  

Rosa de Oliveira 10,00 € 22 936,91 €  

Rosa de Oliveira 20,00 € 22 916,91 €  

Sr. Peixoto 20,00 € 22 896,91 €  

Baltazar Flores 20,00 € 22 876,91 €  

Sra. Castro 50,00 € 22 826,91 €  

Antonio Pires 500,00 € 22 326,91 €  

José de Oliveira Ferreira 20,00 € 22 306,91 €  

Luzia Pereira 20,00 € 22 286,91 €

José Gomes 10,00 € 22 276,91 €  

Luis Magalhães 20,00 € 22 256,91  €

Maria de Fátima e Manuel 10,00 € 22 246,91 €  

Rosa de Silva 10,00 € 22 236,91 €  

Manuel Oliveira 20,00 € 22 216,91 €  

José Gonçalves 10,00 € 22 206,91 €  

João Costa 50,00 € 22 156,91 €  

José Carlos 50,00 € 22 106,91 €  

José Gonçalves 20,00 € 22 086,91 €  

Telhado anónimo 50,00 € 22 036,91 €  

Maria de Fátima Ferreira Marques 250,00 € 21 786,91 €  

João Salgueiro e Maria Esperança Gonçalves (Bodas de ouro) 20,00 € 21 766,91 €  

Alberto Martins Marques - Lomar Braga 100,00 € 21 666,91 €  

Anónimo 10,00 € 21 656,91 €  

Antero Brás José e Maria de Fátima Brás (Bodas de Prata) 50,00 € 21 606,91 €  

Maria Luisa da Costa Peixoto 20,00 € 21 586,91 €  

Julio e Maria Esperança Pereira (Bodas de Prata) 20,00 € 21 566,91 €  

Ernesto Encarnação 10,00 € 21 556,91 €  

Fernando Fernandes e Maria Soares (Bodas de Prata) 20,00 € 21 536,91 €  

Alcino Manuel Moreira Soares (Bodas de Prata) 10,00 € 21 526,91 €  

António Cardoso e Maria Manuela Cardoso (Bodas de Prata) 10,00 € 21 516,91 €  

Joaquim e Teresa Leite (Bodas de Ouro) 20,00 € 21 496,91  €

Anónimo 20,00 € 21 476,91 €  

Anónimo 10,00 € 21 466,91 €  

António da Costa Ferbnades e Lucinda Ribeiro Lopes (Bodas de Ouro) 20,00 € 21 446,91 €  

António Freitas 20,00 € 21 426,91  €

José Oliveira 30,00 € 21 396,91 €  

Alfredo Peixoto e Maria Augusta Peixoto (Bodas de Prata) 20,00 € 21 376,91 €  

Domingos Sousa e Paula Cristina Ribeiro (Bodas de Prata) 10,00 € 21 366,91 €  

António Santos e Lucinda (Bodas de Ouro) 20,00 € 21 346,91 €  

Armando e Aurora  (Bodas de Ouro) 20,00 € 21 326,91 €  

Custódio Mota 30,00 € 21 296,91 €  

Total 528 703,09 € 21 296,91 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de julho a 20 de agosto de 2018

NOTA DA REDAÇÃO: 
No passado número do Ecos do Sameiro (Agosto de 2018), por lapso, 

de que assumimos toda a responsabilidade, a listagem de donativos que 
foi publicada, não estava correcta (referia-se a outro mês e outro ano).

Assim, para que a transparência e a verdade sejam repostas, pu-
blicamos, este mês, a listagem que deveria ter saído em Agosto, bem 
como a deste mês de Setembro.

Pelo facto, as nossas desculpas a todos os benfeitores e leitores deste 
jornal.

Pela Redação / José Campos

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

Valor Anterior: 528 703,09 €  21 296,91 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anónimo 120,00 € 21 176,91 €  

Anónimo 120,00 € 21 056,91 €  

Anónimo 290,00 € 20 766,91 €  

Sameira Pimentel 20,00 € 20 746,91 €  

Loris Pimentel 20,00 € 20 726,91 €  

Conceição Ribeiro 100,00 € 20 626,91 €  

Albino Ferreira Martins 50,00 € 20 576,91 €  

Anónimo 225,00 € 20 351,91 €  

José Viera Fernandes 100,00 € 20 251,91 €  

Maria Paulo Casalta 1 000,00 € 19 251,91 €  

João Silva 12,00 € 19 239,91 €  

Maria Alice Basto 30,00 € 19 209,91 €  

Livros do Sr. Donativo 50,00 € 19 159,91 €  

Anónimo 12,00 € 19 147,91 €  

Anónimo 50,00 € 19 097,91 €  

Anónimo 25,00 € 19 072,91 €  

Domingos Silva Ferreira e esposa (Bodas de Prata) 10,00 € 19 062,91 €  

António Joaquim Oliveira e esposa (Bodas de Prata) 10,00 € 19 052,91 €  

Rui Manuel e Ofélia (Bodas de Prata) 20,00 € 19 032,91 €  

Francisco Dias e Alice Dias(Bodas de Prata) 10,00 € 19 022,91 €  

Anónimo 20,00 € 19 002,91 €  

Anónimo 60,00 € 18 942,91 €  

José da Costa Pinheiro 40,00 € 18 902,91 €  

Maria de Lurdes da Silva Oliveira 100,00 € 18 802,91 €  

Casal Domingos Cunha e Anabela 20,00 € 18 782,91 €  

Casal Feliciano Mauricio Martins Almeida e Elsa 10,00 € 18 772,91 €  

Domingos Pereira 5,00 € 18 767,91 €  

Casal José A. da R. Alves e Cecília Maria Quintas Silva 20,00 € 18 747,91 €  

Manuel António Alves Pires 20,00 € 18 727,91 €  

Artur Ferreira e Teresa Cruz (Bodas de Prata) 20,00 € 18 707,91 €  

Maria Amélia Fernandes 20,00 € 18 687,91 €  

Anónimo 300,00 € 18 387,91 €  

Casa de saude do Bom Jesus - Braga 100,00 € 18 287,91 €  

Grupo Alemão 5,00 € 18 282,91 €  

Mário Pinheiro e Maria Carmo (Bodas de Ouro) 20,00 € 18 262,91 €  

Augusto Magalhães e esposa (Bodas de Prata) 40,00 € 18 222,91 €  

Joaquim e esposa (Bodas de Prata) 20,00 € 18 202,91 €  

Total 531 797,09 € 18 202,91 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018
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A partir deste número do Ecos do Sameiro, vamos 
introduzir esta iniciativa, de forma a podermos, todos, 
“tirar” algumas dúvidas que nos “assolam”. Por exem-
plo o que é um Bispo, o que é uma Basílica, que é uma 
paróquia, uma diocese? Às vezes ouvimos alguns ter-
mos e não sabemos o que significam. Pois bem, poderá 
ser que, por aqui, possamos dissipar algumas dessas 
dúvidas. Vamos lá então começar.

PAPA (proveniente de uma palavra grega que sig-
nifica pai)

A Igreja de Roma disfruta, desde as origens, de um 
prestígio particular porque foi fundada pelos apóstolos 
Pedro e Paulo, que testemunharam a sua fé pelo mar-
tírio e aí foram sepultados. É a única igreja do Ocidente 
fundada por um apóstolo. 

Os Bispos de Roma (como Clemente: 9-100), m 
defesa da fé e da unidade, exercem uma precedência 
reconhecida por Inácio de Antioquia e Irineu de Lião. 
Roma surge como sede de uma tradição privilegiada.

Nos séculos III e IV, a Sé de Roma desempenha 
um papel activo na comunhão das Igrejas para esta-
belecer o consenso nas questões de fé e de disciplina 
e para a manutenção da unidade entre uma federação 
de Igrejas episcopais espalhadas por um Império que 
se tornou cristão no séc. IV. Confere confirmação ou 
garantia às decisões do Concílio ecuménico reunido 
pelo imperador.

O papel de direcção do Bispo e Roma acentua-se 
durante a segunda metade do séc. IV e no séc. V no 
Ocidente. O título de Papa foi dado nos séculos III-IV 
aos Bispos e abades como sinal de veneração. Vem do 
Oriente onde designava primeiramente o Patriarca de 
Alexandria antes de se atribuir a todos os padres desig-
nados ainda com nome de popes. Este título é utilizado 
pela primeira vez pelo Papa Libério (352-366) e passa 
a ser reservado ao Bispo de Roma a partir do séc. V.

Com Dâmaso e o Concílio Romano de 382, surge a 
ideia de que a Igreja de Roma tem a precedência sobre 
as outras Igrejas e que é a única “Sé apostólica”. Com 
Leão Magno (440-461), o Papa não se apresenta so-
mente como primeiro (primaz), mas como detentor da 
soberania (principado) sobre os outros Bispos. O Papa 
sucessor de Pedro, pretende legislar para todas as Igre-
jas do Ocidente como se, directas ou indirectamente, 
elas tivessem sido fundadas por Pedro ou pelos seus 
sucessores.

Depois de grandes invasões, da aniquilação do 
Império do Ocidente, d domínio de Odoacro e dos Os-
trogodos, Roma fica dependente do império do Oriente 
com a reconquista de Justiniano, a partis de 536 e até 
meados do séc. VIII.

O Papa eleito pelo clero e pelo povo romanos, tem 
de receber a confirmação da sua eleição do imperador 
Constantinopla antes da ordenação episcopal. Além 
disso, depois do Concílio de Calcedónia (451), a pree-
minência de Roma fica ameaçada pelo célebre cânone 
28 que baseia o primado, não na fundação apostólica, 
mas na autoridade política da capital. E Gregório Magno 
(590-604), apesar de sujeito a Bizâncio, protesta contra 
o patriarca de Constantinopla que se intitula ecuméni-
co, isto é, universal.

O mesmo Gregório Magno esforça-se por res-
taurar a autoridade da Santa Sé sobre um Ocidente 

dividido entre monarquias bárbaras. Este movimento 
de evangelização do Oeste terá a sua conclusão por 
meados do séc. VIII quando Roma, isolada do mundo 
mediterrânico pelo Islão, ela própria ameaçada pelos 
Lombardos, vai encontrar aliados eficazes na pessoa 
de Pepino o Breve e dos carolíngios. O Papa receberá 
a posse dos territórios que administrava em nome de 
Bizâncio: é a origem dos Estados Pontifícios (756).Este 
poder temporal do Papa tornar-se-á um atributo apa-
rentemente inalienável do Papado.

Durante o desmembramento do Império carolín-
gio, o Papado conserva o prestígio alcançado, afastan-
do-se simultaneamente do Oriente. Vítima, por sua vez, 
no séc. X, do quebrar das estruturas, tendo caído nas 
mãos das grandes famílias romanas, reage a partir de 
meados do séc. XI para se libertar e se dedicar à res-
tauração da dignidade do clero. É a reforma gregoriana 
que marca uma etapa decisiva na evolução da cen-
tralização romana: o Papado afirma a sua autoridade 
sobre todo o clero e reivindica o direito de depor os 
soberanos. Reúne Concílios gerais. Lanças as cruzadas 
que, em 1204, consumarão a ruptura com o Oriente, 
iniciada em 1054.

De 1050 a meados do séc. XIII, o Papado, so-
bretudo com Alexandre III (1159-1181), Inocêncio III 
(1198-1216), Gregório IX (1227-1241), Inocêncio IV 
(1243-1254), faz que a Igreja romana surja, aos olhos 
do Ocidente, como uma monarquia. O Papa é juiz sobe-
rano no campo eclesiástico e religioso, controla o en-
sino colocando as universidades sob a sua protecção, 
dirige a luta contra os heréticos através da inquisição, 
lança mão dos serviços das Ordens mendicantes.

A obrigação de defender os seus Estados arrasta 
o Papado para lutas políticas, sobretudo com a finalida-
de de travar a ambição dos imperadores germânicos, 
Frederico Barba-Ruiva e Frederico II em particular. Esta 
luta entre o Sacerdócio e o Império é justificada, no 
entender dos Papas, pelo direito de intervirem contra 
os Estados em caso de pecado grave ou de urgente 
necessidade.

Mas o Papado enreda-se nos assuntos italianos 
e não avalia as evoluções em curso. O violento confli-
to que opõe Bonifácio VIII (1294-1303) a Filipe o Belo, 
arrasta consigo um longo período de dificuldades para 
a Santa Sé: a instalação do papado em Avinhão (1305-
1378) a partir da eleição de Clemente V, o grande Cisma 
do Ocidente (1378-1417) depois do regresso de Gregó-

rio XI a Roma. Se o Concílio de Constança (1414-1418) 
consegue pôr fim ao cisma tricéfalo, aumenta o conci-
liarismo. A defrontação que daí resulta entre Eugénio 
IV e o Concílio reunido em Basileia em 1431, gera nos 
Papas o receio dos Concílios. É uma das causas do 
atraso do Concílio de Trento que, depois dos Papas hu-
manistas, mecenas, por vezes escandalosos, dos finais 
do séc. XV e do principio o séc. XVI, provoca finalmente 
o acordar da Igreja, que se tronara urgente pela Refor-
ma protestante.

A autoridade do Papa sai reforçada do Concílio de 
Trento. Apoiado pela Companhia de Jesus colocada ao 
seu serviço, é o Papa que promulga os decretos em 
1564, os interpreta pela Congregação do Concílio, le-
gisla no campo do catecismo e da liturgia, desenvol-
ve a instituição dos núncios. Mas a partir da segunda 
metade do séc. XVII, os apas deparam-se com a inde-
pendência dos Estados que estendem a sua autoridade 
sobre o clero; depois, no séc. XVIII com as novas ideias 
do Iluminismo e todas as alterações introduzidas pela 
Revolução francesa.

Depois da morte de Pio VI exilado em França – 
para muitos equivalia ao fim da instituição pontifícia – o 
prestígio do Papado renasce com Pio VII (1800-1823) 
que consegue pela concordata de 1801, que lhe seja 
reconhecida uma autoridade real sobre os episcopados 
nacionais, inaugurando assim o século que assiste à 
ascendência do ultramontanismo e ao seu triunfo no 
Concílio Vaticano I em 1870. No mesmo ano, a tomada 
de Roma marca o triunfo da unidade política da Itália 
que, desde 1859, vinha tirando ao Papa, progressiva-
mente, todos os territórios. Até à assinatura dos acor-
dos de Latrão, a 11 de Fevereiro e 1929, os Papas 
consideram-se então prisioneiros no Vaticano.

O Papado vai assumir, entretanto, uma dimensão 
internacional pelas intervenções na questão social (Re-
rum Novarum: 1891 e todas as encíclicas que assina-
lam o seu aniversário), pelas tomadas de posição nos 
conflitos mundiais, mesmo que a sua voz seja pouco 
escutada, pelo encorajamento dispensado aos movi-
mentos da Acção Católica, pela advertência a respeito 
das ideologias totalitárias (1937:Divini Redemptoris 
contra o comunismo ateu. Mit brennender Sorge contra 
o nazismo). O desaparecimento do seu papel de sobe-
rano temporal permite ao Papado ser ouvido ao nível de 
um humanismo universal imbuído de fermento cristão, 
quando Paulo VI fala à ONU em 1965 e João Paulo II 
em 1979.   

O Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII, 
confirma e alarga as primícias de uma evolução da 
Igreja vislumbrada desde 1940. Contribui também para 
renovar a imagem do Papado, querendo-o mais con-
forme à Tradição: regresso à simplicidade evangélica, 
reforma da Cúria para fazer dela um local de diálogo 
com as outras Igrejas para voltar a procurar a unidade 
cristã. Mesmo as viagens do Papa Paulo VI e de João 
Paulo II simbolizam o movimento missionário por todo 
o mundo. No entanto, numa época em que os meios 
de comunicação desempenham papel tão considerá-
vel, tal facto pode voltar a concentrar no Papa todas as 
expectativas da Igreja, e representar um novo tipo de 
centralização.  

Fonte principal: Pequeno Dicionário da História da 
Igreja, Christophe, Paul

A IGREJA DE A a Z 
(HISTÓRIA DA IGREJA-PEQUENOS APONTAMENTOS)
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Quem se desloca ao Santuário do Sameiro, ao 
dirigir-se à Basílica, encontra, junto à praceta ago-
ra renovada e onde se encontra o busto do padre 
Martinho, fundador deste santuário, quatro gran-
des estátuas daqueles que são chamados de “Os 
Doutores Marianos”, que formam como que uma 
parede, antes de se entrar na esplanada que nos 
conduz à basílica: são eles, São Cirilo de Alexan-
dria, São Bernardo de Claraval, Santo António 
de Lisboa e Santo Afonso de Ligório.

Vamos-lhes dedicar algumas páginas dos próxi-
mos Ecos do Sameiro, para ficarmos a conhecer, um 
pouco mais, da vida e obra destes, que são figuras 
importantes da Igreja e mesmo da História Universal.

SÃO CIRILO DE ALEXANDRIA
Cirilo de Alexandria (c. 375 ou 378 – 444) foi 

Patriarca de Alexandria quando a cidade estava no 
auge de sua influência e poder no Império Romano. 
Cirilo escreveu extensivamente e foi protagonista nas 
controvérsias cristológicas do final do século IV e do 
século V. Foi uma figura central no Primeiro Concílio 
de Éfeso, em 431, que levou à deposição do patriar-
ca Nestório de Constantinopla. Ele é listado entre os 
Pais e os Doutores da Igreja, e, pela sua reputação 
no mundo cristão, é conhecido como “Pilar da Fé” e 
“Selo de Todos os Pais”. 

Entretanto, os bispos nestorianos no Segundo 
Concílio de Éfeso, declararam-no herético, rotu-
lando-o como um “monstro, nascido e criado para 
a destruição da Igreja”.

Cirilo nasceu por volta de 375 ou 378 numa 
vila chamada “Didusja” (em copta) e “Teodósio” (em 
grego), segundo João de Niquiu, provavelmente a 
moderna El-Mahalla El-Kubra ou nas proximidades. 
Porém autores posteriores, especialmente gregos, 
apontam Alexandria como sua cidade natal, o que 
várias fontes modernas corroboram. Sua mãe seria 
natural de Mênfis e passou algum tempo em conven-
tos em Alexandria antes de se casar. 

Em 385 Teófilo assumiu a posição de Patriar-
ca de Alexandria. Ele era tio de Cirilo e cuidou da 
educação de seu sobrinho em Alexandria. Cirilo re-
cebeu uma educação clássica e teológica, prova-
velmente estudando gramática entre os doze e os 
catorze anos de idade (390-392), retórica e huma-
nidades dos quinze aos vinte e, por fim, teologia e 
estudos bíblicos entre 398 e 402. Provavelmente 
entrou em contacto com os autores que influen-
ciariam sua exegese nesse último período. Entre 
as suas leituras, destacam-se Atanásio, Orígenes, 
Clemente de Alexandria, Basílio de Cesareia, Eu-
sébio de Cesareia, Dídimo, o Cego e até mesmo 
João Crisóstomo, a quem viria a citar extensiva-
mente apesar do Sínodo do Carvalho, que o depôs. 
Outra influência relevante foi Isidoro de Pelúsio, 
importante líder nos círculos monásticos do Egi-
to, dezoito anos mais velho que Cirilo. Embora a 
relação entre os dois ainda precise ser clarificada, 
Isidoro escrevia-lhe frequentemente, geralmente 

OS DOUTORES MARIANOS NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO
num tom crítico de surpreendente franqueza para 
um clérigo provincial, embora não houvesse sinal 
de ressentimento entre os dois. Por isso, cogita-se 
que Isidoro seria um conselheiro respeitado por Ci-
rilo e talvez tenha sido mentor do futuro patriarca.

Se Cirilo foi a mesma pessoa citada por Isidoro, 
então ele viveu algum tempo como monge. Segundo 
Gibbon, Cirilo teria passado cinco anos da sua juven-
tude nos mosteiros da Nítria até Teófilo o chamar à 
cidade. Uma carta de Isidoro em que ele reclama do 
excesso de “interesses mundanos” de Cirilo, contrá-
rios ao ideal da busca da solidão, também é utilizada 
para sustentar essa tese. Entretanto, não é certo que 
Cirilo tenha passado pela vida monástica. O fato de 
nunca mencionar este suposto fato ao escrever para 
monges egípcios, já como arcebispo em Alexandria, 
é considerado surpreendente (um argumentum e si-
lentio). Severo de Antioquia tinha dúvidas sobre essa 
tradição enquanto Ibn al Muqaffa a defende, mas cita 
Serapião, o Sábio, como mentor de Cirilo ao invés de 
Isidoro, mas é considerado uma fonte pouco confiá-
vel. McGuckin cogita que, afinal, Cirilo tenha passa-
do algum tempo em mosteiros como parte de sua 
educação para a vida eclesiástica, dada a importân-
cia dessas instituições para o cristianismo egípcio à 
época.

Em 403, com aproximadamente vinte e cinco 
anos, Cirilo terminou seus estudos e foi ordenado 
leitor da igreja alexandrina ao lado de seu tio pa-
triarca. A partir daí, ascendeu a cargos eclesiásticos 
mais altos, mas provavelmente já estava ligado às 
esferas superiores da Igreja de Alexandria desde o 
começo da carreira. McGuckin lembra que, à época 
do Concílio de Éfeso, Nestório havia ocupado o trono 
em Constantinopla por apenas um ano enquanto Ciri-
lo já teria vinte e cinco anos de contacto e experiência 
com a política da Igreja no nível mais alto, o que pode 
ter sido decisivo para o resultado do concílio.

No mesmo ano, Cirilo acompanhou Teófilo ao 
Sínodo do Carvalho, realizado em Calcedónia, e 
que resultou na deposição de São João Crisósto-
mo do Patriarcado de Constantinopla. Teófilo teve 
um papel central na deposição, um posicionamen-
to que causou atrito com Roma, que exigia a reabi-
litação de João, e abalou as relações entre as duas 
sés até os primeiros anos do patriarcado de Cirilo. 

Durante o patriarcado do tio, Cirilo apoiou a 
deposição de João Crisóstomo e, no início de seu 
patriarcado, rejeitou a restauração do nome de Cri-
sóstomo nas comemorações em Constantinopla e 
Antioquia. Entretanto, desde por volta de 417, o pa-
triarca alexandrino começou uma longa e diplomáti-
ca reabilitação de João, abandonando aos poucos a 
posição de Teófilo e adoptando a sua própria, redu-
zindo o desconforto da Cúria Romana. Crisóstomo foi 
posteriormente muito citado nos sermões de Cirilo, 
que o considerava um exemplo de ortodoxia. Não se 
sabe, porém, se esta reabilitação levou à restauração 
do nome de João aos dípticos da igreja alexandrina. 
Tão pouco conhecemos, com certeza e com que in-
tensidade Cirilo respeitava João: enquanto João de 

Niquiu afirma que o patriarca o considerava um “pro-
fessor” e restaurou sua honra com “grande alegria”, 
Nestório afirma que Cirilo venerava as relíquias de 
João Crisóstomo relutantemente. 

Teófilo faleceu em 15 de Outubro de 412. O 
patriarcado foi disputado, então, entre Cirilo e o 
arcediago Timóteo, que era, segundo McGuckin, o 
favorito de Constantinopla. Da disputa, evoluiu um 
tumulto, resultado do conflito entre os defensores 
de cada um dos candidatos. Embora Timóteo ti-
vesse o apoio de Abundâncio, o comandante das 
tropas romanas no Egito, Cirilo venceu: foi feito 
patriarca em 18 de Outubro, três dias depois da 
morte de Teófilo, com o apoio do povo. 

À época, o patriarcado de Alexandria já era po-
deroso, uma ascensão que remontava à época de 
Atanásio e devia muito ao controle que tinha sobre as 
hordas de monges armados chamados parabolanos. 
O patriarca conseguia impor-se ante a corte imperial 
e seu poder rivalizava até com o do prefeito da cida-
de. Assim, o novo patriarca passou a exercer mais 
funções que seu antecessor, assumindo a adminis-
tração de questões seculares e outras que estavam 
sob a autoridade do prefeito civil. Segundo Gibbon, 
liderados por Cirilo, os parabolanos controlavam os 
programas de caridade e os prefeitos egípcios te-
miam sua influência. À época, Alexandria, habitada 
por judeus, pagãos e cristãos, era conhecida pela 
instabilidade e, segundo Sócrates de Constantinopla, 
nenhuma outra cidade era mais propensa a tumultos, 
sempre violentos.

Cirilo fechou as comunidades dos novacianos 
e tomou seus objectos sacros. Os novacianos eram 
a seita dos seguidores do antipapa Novaciano que 
separaram-se da Igreja basicamente porque acre-
ditavam que os cristãos que apostataram durante 
a perseguição de Décio (os lapsi) não podiam ser 
perdoados e nem readmitidos. Entretanto, suas 
práticas condiziam com a dos cristãos em quase 
todos os demais aspectos, e Gibbon descreve-os 
como “os mais inocentes e inofensivos dos sec-
tários”. Segundo Sócrates, o bispo novaciano Teo-
pempto teve também suas posses confiscadas.

A comunidade judaica de Alexandria era gran-
de - Gibbon cita 40 000 pessoas na época de Ci-
rilo - e tradicional. Presentes na cidade desde sua 
fundação sete séculos antes, eram bem sucedidos 
e protegidos pela lei secular. 

continua no pág. 6
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Março
Dia 3
	 Amélia	Maria	 Pereira	 de	 Castro,	 filha	 de	 José	

Ricardo	Valério	Carvalho	de	Castro	e	de	Carla	
patrícia de Sousa Pereira de Castro.

Dia 24
	 Lucas	Nogueira	Airosa	Pinheiro	Alvarenga,	filho	

de	João	Manuel	Pinheiro	Alvarenga	e	de	Bruna	
Andreia Nogueira Airosa da Silva.

Dia 31
	 Miguel	Gomes	Arantes,	filho	de	Carlos	António	

Andrade Arantes e de Natália Oliveira Gomes.

Abril
Dia 2
	 Gabriela	 Duarte	 Vaz,	 filha	 de	 Carlos	 Alberto	

Mendes	 Vaz	 e	 de	 Alexandra	 Isabel	 Coelho	
Novais Duarte Vaz.

Dia 8
	 Joana	 Santos	 Magalhães,	 filha	 de	 Fernando	

José	 Gonçalves	 Magalhães	 e	 de	 Armanda	
Fernandes	Santos	Magalhães.

	 Isabela	 Marie	 Magalhães,	 filha	 de	 Valdemar	
Gabriel	 Gonçalves	 Magalhães	 e	 de	 Katherine	
Gomes	Magalhães.

Dia 14
	 Eva	Sofia	Muresan	Norversa,	filha	de	Alberto	José	

Cardoso Norversa e de Cecília Muresan Norversa.

Dia 21
	 Ana	Carolina	Silva	Prata	Moreira	da	Cruz,	filha	

de Silvestre Prata da Cruz e de Ana Raquel da 
Silva Moreira.

	 Francisco	 Miguel	 Bernardes	 Barbosa	 de	 Sá	
e	Costa,	filho	de	Carlos	Emanuel	Reis	de	Sá	e	
Costa	e	de	Luciana	Bernardes	Barbosa.

Dia 22
	 Guilherme	 José	Veloso	de	Queiroz	Azevedo,	

filho	 de	 Gaspar	 José	 Veloso	 de	 Queiroz	
Azevedo	 e	 de	 Kallyne	 Emilaine	 Silva	 de	
Queiroz.

Maio
Dia 6
	 Rodrigo	 Veloso	 Azevedo,	 filho	 de	 Nelson	

Fernando	Peixoto	Azevedo	e	de	Patrícia	Isabel	
Lopes Veloso Azevedo.

	 João	Eduardo	Cunha	Gonçalves,	filho	de	Carlos	
Manuel	 Calçada	 Gonçalves	 e	 de	 Joana	 Filipa	
Barros	Ribeiro	Cunha.

Dia 12
	 Pedro	Miguel	Lopes	Gonçalves,	filho	de	Pedro	

Miguel	 Lopes	 Gonçalves	 e	 de	 Maria	 José	 da	
Silva Rodrigues.

	 Leticia	da	 Silva	Amorim,	filha	de	 Jaime	André	
Pereira Simões Amorim e de Sílvia Patrícia da 
Silva Pereira.

	 Santiago	 da	 Silva	 Rodrigues,	 filho	 de	 Sérgio	
Manuel	Rodrigues	Gonçalves	e	de	Sílvia	Patrícia	
da Silva Pereira.

Dia 13
	 Afonso	 Oliveira	 Carvalho,	 filho	 de	 Hugo	

Alexandre	Martins	Carvalho	e	de	Ana	Patrícia	
Alves Oliveira.

	 Afonso	 Manuel	 Pereira	 Gonçalves,	 filho	 de	
João	Manuel	Oliveira	Gonçalves	e	de	Elizabete	
Fernandes	Pereira.

	 Francisca	 Martins	 Fontes	 Fernandes,	 filha	 de	
Abel	 Renato	 da	 Costa	 Fernandes	 e	 de	 Maria	
Celeta	Martins	Fontes	Fernandes.

Dia 20
	 Salvador	Vieira	Gomes	da	Silva,	filho	de	António	

Manuel Macedo da Silva e de Olga Raquel 
Vieira Gomes.

Dia 27
	 Aléssio	Magalhães	Pereira,	filho	de	Jorge	Filipe	

Magalhães	Pereira	 e	de	Verónica	Marques	da	
Ascensão	Magalhães	Pereira.

	 Valentina	Silva	Duarte,	filha	de	Rui	Guilherme	
da Mota Duarte e de Patrícia Susana Ribeiro da 
Silva.

Junho
Dia 1
	 Dinis	 da	 Silva	Machado,	 filho	 de	 José	 Davide	

Fernandes	 Machado	 e	 de	 Filipa	 Manuela	
Gonçalves	da	Silva.

 Dia 2
	 Inês	Sá	Silva,	filha	de	Carlos	Henrique	Varela	da	

Silva	e	de	Marta	Isabel	Ferreira	e	Sá.
 
Dia 10
	 Daniel	 Jácome	 de	 Sousa,	 filho	 de	 Rui	 Carlos	

Rodrigues	de	 Sousa	 e	de	Marta	 Sofia	Oliveira	
Jácome.

 Dia 24
	 Gonçalo	 Barroso	 Moreira,	 filho	 de	 Leonardo	

Diogo Dias Moreira e de Vera Lúcia Lopes 
Barroso.

Julho
Dia 1
	 Laura	 Vanessa	 Magalhães	 Sampaio,	 filha	 de	

Nuno	 Miguel	 Antunes	 Pereira	 e	 de	 Flávia	
Vanessa	Magalhães	Sampaio.

	 Bianca	 Magalhães	 Silva,	 filha	 de	 Paulo	 Jorge	
Barros	Silva	e	de	Adriana	da	Silva	Magalhães.

Dia 7
	 Maria	Clara	de	Teixeira	Rocha,	filha	de	António	

Joaquim	Lima	da	Costa	Rocha	e	de	Marta	Sofia	
da	Costa	Gonçalves	Teixeira.

Dia 15
	 Laura	 Emerenciano	 Mesquita,	 filha	 de	 Artur	

Manuel dos Santos Mesquita e de Ana Mafalda 
Loureiro Emerenciano.

Dia 20
	 André	 Ribeiro	 Castro,	 filho	 de	 Paulo	 Miguel	

Costa	da	Silva	Castro	e	de	Lili	Ribeiro	Barros.

Dia 21
 Enzo	Bastos	Fernandes,	filho	de	Nuno	José	Oliveira	

Fernandes	e	de	Fernanda	Elsa	Bastos	Dias.

Dia 22
	 Eduardo	Martins	Antunes	Soares,	filho	de	José	

Eduardo	Gonçalves	Soares	e	de	Isabel	Vanessa	
Antunes	Ressurreição

Dia 28
	 Kiara	Maria	Gonçalves	Torres,	filha	de	Cláudio	

Oliveira Torres e de Tânia Isabel Antunes 
Gonçalves.

	 Pedro	 Salvador	 Brito	 Rodrigues,	 filho	 de	
Joaquim	 Pedro	 Pereira	 Rodrigues	 e	 de	Marta	
Maria	Dias	Brito.

Dia 29
	 Liana	 Marisa	 Pereira	 Pinto,	 filha	 de	 José	

Augusto Guedes Pinto e de Rosa Mercedes 
Pereira de Lima.

	 Glória	de	Oliveira	Pratas,	filha	de	Sérgio	Rodrigo	
Marques	Pratas	e	de	Carla	Andreia	Rocha.

BAPTISMOS
Sócrates Escolástico conta que, durante uma 

deliberação sobre alguma festividade dos judeus, 
eles acusaram um monge Hierax, um exaltado se-
guidor de Cirilo, de incitar tumulto entre os presen-
tes. Orestes, o prefeito, que invejava o poder dos 
bispos, aproveitou para prendê-lo, torturá-lo e as-
sassiná-lo em público. Cirilo encontrou-se com os 
principais líderes judeus e ameaçou-os. Eles, por 
sua vez, organizaram um ataque aos cristãos: saí-
ram numa noite pelas ruas anunciando um supos-
to incêndio numa igreja. À medida que os cristãos 
saíam para salvar o edifício, os judeus assassina-
vam-nos. Contudo, Gibbon cogita que a morte dos 
cristãos possa ter sido acidental, mas, seja como 
for, sabe-se que cristãos foram mortos por judeus.

Cirilo respondeu aos ataques indo às sinagogas 
acompanhado por uma multidão e prendendo os ju-
deus à força. Apanhados de surpresa, não puderam 
defender-se e acabaram expulsos da cidade. As 
sinagogas foram demolidas e os bens dos judeus, 
saqueados. Vários historiadores afirmam que prati-
camente todos foram expulsos da cidade, enquanto 
que outros consideram a afirmação exagerada.

Orestes não gostou do resultado, pois perdeu 
uma grande parte da população sob seu coman-
do e, além disso, os judeus eram protegidos pelas 
leis. Ele comunicou o ocorrido ao imperador Teo-
dósio, mas Élia Pulquéria, a imperatriz-regente, 
era profundamente cristã e implantou uma co-
missão de inquérito para avaliar a situação. Cirilo 
escreveu-lhe também, afirmando que a expulsão 
dos judeus fora um ato para proteger os cristãos. 

continuação da pág. 5

(continua no próximo número)

Procissão de Velas
No dia 12 de Setembro, em comunhão com os 

peregrinos da Cova da Iria, foram muito os devotos 
de Nossa Senhora que subiram o monte do Sameiro 
para manifestarem a sua fé e amor à Mãe do Céu 
na procissão de velas. Presidiu o Cónego José Paulo 
Abreu, Presidente da Confraria. À chegada à Basílica, 
foi proclamado pelo Padre Elias, da Ordem Crúzios, o 
Evangelho, seguindo-se uma pequena reflexão pelo 
Cónego José Paulo, o qual convidou os fiéis a, como 
São João Evangelista, levarem Maria para casa, pois 
Ela, continuamente nos afaga ao Seu Coração Imacu-
lado e nos abençoa. Desafiou a que saibamos conti-
nuamente a ser gratos, pois Jesus, prestes a entregar 
a Sua vida nas mãos do Pai, deu-nos o que de mais 
precioso tinha: a Sua própria Mãe.

NOTÍCIAS
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Dia 6 – Grupo de Jovens de Tomar. Presidiu à Mis-
sa o Pe. Rui Tereso, dos Padres Paulistas.

Dia 14 – Catequese das Paróquias confiadas ao  
Pe. Feliciano Azevedo, do Arciprestado de Vila Verde.

Dia 21 – Grupo “Greta” da Diocese de Milão (Itá-
lia). Presidiu à Missa o Pe. Paulo Vesentimi.

Bodas de Ouro Sacerdotais 
do Pe. Artur Marques

No passado dia 15 de Agosto, Solenidade 
da Assunção de Nossa Senhora, o Reverendo 
Padre Artur Vieira Marques celebrou o seu ju-
bileu de ouro sacerdotal, presidindo, na Basí-
lica do Sameiro, a uma celebração eucarística, 
à qual se associaram muitos paroquianos de 
Espinho e Sobreposta, onde o Pe. Artur serviu 
ao longo de muitos anos. Concelebraram vá-
rios colegas, nomeadamente o pároco actual 
de Espinho e Sobreposta, Pe. Joaquim Filipe; o 
Cónego Avelino Amorim, sobrinho do Padre Ar-
tur e pároco de Gualtar; o Pe. Tobias, pároco de 
Pedralva. Marcaram presença muitos amigos do 
jubilado, particularmente, os membros dos Con-
vívios Fraternos, Movimento da Arquidiocese de 
Braga de que o Padre Artur foi assistente.

A Confraria do Sameiro saúda o Padre Artur, 
agradecendo a sua dedicação e serviço ao lon-
go de muitos anos neste Santuário e rogando a 
Nossa Senhora do Sameiro que abençoe a sua 
pessoa e o seu ministério sacerdotal!

Dia Arquidiocesano do Catequista
Foram muitos os catequistas provenien-

tes das várias comunidades da Arquidiocese 
de Braga que, no passado dia 8 de Setembro, 
rumaram ao Sameiro para um dia de oração, 
partilha e convívio. Após a oração da manhã, 
seguiu-se uma conferência do Pe. Rui Alberto, 
subordinada ao tema: “Viver e anunciar a Ale-
gria do Evangelho ao lado de gente boa”. 

Após o almoço, o Senhor Arcebispo Primaz, D. 
Jorge Ortiga, disponibilizou-se para um momento 
de reflexão/ debate sobre os problemas e desafios 
que ser catequista hoje coloca. O Senhor Arcebis-
po encorajou os catequistas para que nunca desa-
nimem na missão a que Deus o chamou e a Igreja 
lhes confia e que sejam discípulos verdadeiramen-
te enamorados por Jesus Cristo. O dia terminou 
com a Celebração da Palavra e envio.

Grupos inscritos na Reitoria 
do Santuário em Agosto:

NOTÍCIAS

CASAMENTOS - NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO
Agosto 2018

Dia 1
Ø	 José	António	Rodrigues	Martins	e	Vanes-

sa	da	Silva	Guimarães

Dia 3  
Ø	 Hélder	Manuel	Pereira	Monteiro	e	Elsa	

Cristiana	Araújo	Moreira
Ø	 Ricardo	Manuel	Faria	da	Silva	e	Marlene	

Filipa	Pinto	de	Araújo

Dia 5  
Ø Carlos Alberto da Silva Cerqueira e Amé-

lie	Margot	Suzette	Cadre

Dia 7 
Ø	 François	 Ferreira	 e	 Delphine	 Nathalie	

Néolier

Dia 9
Ø	 David	 Liberal	Mendes	 e	 Stéphanie	 Fer-

reira	Gonçalves;

Dia 10
Ø	 Samuel	Filipe	da	Silva	Letras	e	Vera	Mó-

nica Pereira da Silva
Ø	 Marc	Tony	Gonçalves	Fernandes	e	Clara	

Julie	Andrey	Darricaux

Dia 11
Ø Pedro Miguel de Sousa Lopes Pais e Mi-

caela	Silva	Jesus
Ø	 Carlos	Manuel	Vaz	da	Silva	e	Aurélie	Fer-

reira da Silva
Ø	 Mikael	 Cerdeira	 Graça	 e	 Ana	 Patrícia	

Carvalho	de	Pinho

Dia 12
Ø	 David-Alexandre	Chenard	 e	Vânia	 Ema-

nuela Tinoco Pereira

Dia 13
Ø	 Hélder	David	Loureiro	Costa	e	Alexandra	

Barroso	Cirurgião

Dia 14
Ø	 Miguel	Filipe	de	Almeida	Simões	Poço	e	

Fátima	da	Rocha	Macedo

Dia 15
Ø André Daniel Antunes da Costa e Cidália 

Maria Correia Rodrigues

Dia 15
Ø André Daniel Antunes da Costa e Cidália 

Maria Correia Rodrigues

Dia 16
Ø	 Jason	Machado	da	Costa	e	Diana	Aviles
Ø	 Bruno	Ferreira	da	Silva	e	Laura	Marin

Dia 17
Ø	 Daniel	 Filipe	 castro	 Pereira	 e	 Elodie	 de	

Araújo	de	Sousa
Ø	 Vítor	 Filipe	 Clemente	 da	 Torre	 e	 Flávia	

Branco	Barbosa
Ø	 Philippe	basto	Amorim	e	Judite	Figueire-

do Almeida Cabo

Dia 18
Ø	 Tiago	 Joel	da	Silva	Oliveira	e	Alexandra	

da	Silva	Rey
Ø	 Pedro	André	Fernandes	Pereira	e	Mela-

nie Suzanne Preece
Ø André Micael da Costa Dantas e Ana Rita 

Miranda Oliveira
Ø Emmanuel David Mussard e Manuela 

Sousa Matos

Dia 20 
Ø	 Bruno	Pereira	Troxo	e	Julie	de	Assunção	Brás

Dia 21
Ø	 Romain	 Alexandre	 Frémiot	 e	 Sandrine	

Manuela	Sousa	Martins

Dia 22
Ø	 Anthony	 Serge	 Aucane	 e	 Amélie	 Lopes	

Rebelo

Dia 23
Ø	 João	 Fernando	 Araújo	 Mendes	 e	 Ana	

Rita Pereira da Silva

Dia 24
Ø	 Luís	Carlos	Medina	Mejia	e	Maria	Elisa-

bete	Codeço	Rodrigues

Dia 25
Ø João	Paulo	Machado	Oliveira	e	Ana	Cecí-

lia	Sousa	da	Rocha	Coimbra
Ø	 Carlos	Manuel	Gonçalves	Pires	e	Megan	

Carol	Jarvie

Dia 27
Ø	 Fabrice	Daniel	de	Oliveira	Pinto	e	Suzan-

na	Araújo	Domingues

Dia 29
Ø	 João	Michael	Pereira	da	Silva	e	Chloé	An-

dréa	Fernandes	Fins

Dia 30
Ø	 José	Luís	Mendes	Noval	e	Marta	Daniela	

Fernandes	Barroso
Ø	 Aurélien	Cyriaque	Le	Clainche	e	Alexan-

drine da Silva Mendes

Dia 31
Ø	 Marco	 Jorge	 Mota	 Monteiro	 e	 Tatiana	

Soares Portela



SETEMBRO . 20188 ECOS DO SAMEIRO

VAMOS VIVER UM ANO 
MISSIONÁRIO COM MARIA

A Conferência Episcopal Portuguesa convocou um 
Ano Missionário em todas as dioceses católicas do 
país, de outubro de 2018 a outubro de 2019, respon-
dendo a uma iniciativa do Papa Francisco.

“Ao longo deste Ano Missionário, de outubro 
de 2018 a outubro de 2019, façamos todos – bis-
pos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, 
adultos, jovens, adolescentes, crianças – a expe-
riência da missão. Sair. Irmos até uma outra paró-
quia, uma outra diocese, um outro país em missão, 
para sentirmos que somos chamados por vocação a 
sermos universais”, refere a Nota Pastoral ‘Todos, Tudo e Sempre em Mis-
são’, divulgada na solenidade de Pentecostes deste ano.

O documento surge depois de o Papa Francisco ter convocado um “mês 
missionário extraordinário” para outubro de 2019, por ocasião do centenário da 
Carta Apostólica Maximum Illud, de Bento XV. “Acolhendo com alegria a proposta 
do Papa Francisco de um Mês Missionário Extraordinário para toda a Igreja, nós, 
Bispos portugueses, propomo-nos ir mais longe e celebraremos esse mês como 
etapa final de um Ano Missionário em todas as nossas Dioceses, de outubro de 
2018 a outubro de 2019”, assinala a CEP.

Os responsáveis católicos de Portugal esperam que esta iniciativa promova 
“um maior vigor missionário em todas as dioceses, paróquias, comunidades e 
grupos eclesiais, desde os adultos aos jovens e crianças”. “Trata-se de colocar 
a missão de Jesus no coração da própria Igreja, transformando-a em critério 
para medir a eficácia das estruturas, os resultados do trabalho, a fecundidade 
dos seus ministros e a alegria que são capazes de suscitar, porque sem alegria 
não se atrai ninguém”, precisa o texto. “Que a missão universal ganhe corpo em 
todos os âmbitos da pastoral e da vida cristã, que nos animem a ter a coragem 
de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho”, apelam.

Nós, devotos de Nossa Senhora, temos que aprender com Ela a viver este ano 
de graça. Maria é a grande missionária, continuadora da missão de Seu Filho e for-
madora de missionários. Ela, da mesma forma como deu à luz o Salvador do mundo, 
Maria traz-nos continuamente o Evangelho. Os diversos títulos e os santuários es-
palhados por todo o mundo testemunham a presença próxima de Maria às pessoas, 
e, ao mesmo tempo manifestam a fé e a confiança que os devotos lhe dedicam. 

Maria foi missionária desde que aceitou gerar o filho de Deus, pois, mesmo 
sem entender o alcance da sua missão, Ela deixou-se conduzir pela vontade 
de Deus e deu o seu “sim”, e, no Calvário, Maria recebe a missão que continua 
viva até hoje, a de ser Mãe de cada um de nós. Nossa Senhora é Mãe e Modelo, 
desempenhando um papel de educadora. Deseja conduzir os seus filhos pelo 
caminho da salvação. Maria cumpre esta missão com o seu exemplo de vida: 
fidelidade ao projeto do Pai. Depois da Ascensão, Maria está com os apóstolos 
no cenáculo, em Pentecostes. E, em toda história da Igreja, Maria está presente. 
Os títulos que Maria recebeu em muitos lugares atestam a sua presença e a 
piedade do povo que a reconhece como Mãe: Guadalupe, Lourdes, Fátima, Apa-
recida... Tantos lugares, uma missão: levar os seus filhos a Jesus. 

Pela sua cooperação na obra do Redentor, continua a sua função de Mãe inter-
cedendo como “Medianeira de todas as graças”. Esta presença de Maria é reconhe-
cida pelos Padres da Igreja, pelos Papas e por todo o povo de Deus. Assim, “Maria é 
a grande missionária, a continuadora da missão de Seu Filho e formadora de missio-
nários”. Hoje, mais do que nunca, a Igreja é convidada a voltar os seus olhos para a 
vida de Maria. Ela “reúne os filhos dispersos” (Jo 11,52). Como Mãe da Igreja, ela é 
apresentada como “artífice de comunhão... Ela atrai as multidões à comunhão com 
Jesus e com a sua Igreja”. Maria continua a formar os discípulos e missionários 
para que eles possam responder com fé, dedicação, perseverança e compromisso 
permanente ao grande chamamento que o seu Filho Jesus Cristo faz a todos. Ela 
nos ensina a seguir a Cristo; ela é a grande inspiradora da escola de Jesus; ela nos 
ensina que o discípulo deve ter um contato permanente com a Palavra de Deus.

Que tenhamos sempre o exemplo de atitude missionária que Maria culti-
vou, com toda perfeição, no Seu coração, e possamos, espelhados em Maria, e 
contando com a Sua intercessão, continuar com a Missão que nos foi confiada 
por Deus, seja ela qual for, e que o amor de Nossa Senhora nos envolva agora e 
durante toda a nossa missão!

Bom Ano Missionário!

OS ARCANJOS NO SAMEIRO

Quatro doutores da Igreja se encontram na forma de belas estátuas 
na entrada do acesso lateral que nos conduz para a Basílica de Nossa 
Senhora do Sameiro: São Cirilo de Alexandria, São Bernardo de Claraval, 
Santo António de Lisboa e Sto. Afonso de Ligório. Todos estes santos 
têm grandes méritos no aprofundamento, na defesa, propagação e ar-
gumentação do culto que se deve à nossa Mãe celeste.

Quatro estátuas de anjos se encontram mais adiante em frente da Rei-
toria e da Casa das Estampas: os três Arcanjos São Gabriel, São Miguel, 
São Rafael e o Anjo de Guarda de Portugal. Também estes têm grandes 
méritos em relação a Nossa Senhora: São Miguel precipitou no inferno o 
Grande Dragão e seus sequazes quando estes se revoltavam contra o plano 
de DEUS, de elevar “a Mulher vestida do Sol” (cf. Ap 12) acima de todas as 
criaturas, inclusive os Anjos. São Gabriel é o Mensageiro de MARIA como 
rezamos diariamente no “Angelus”: “O Anjo do Senhor anunciou a MARIA, e 
Ela concebeu do ESPIRITO SANTO.” São Rafael liberta Sara, no livro de To-
bias, da acção terrivel do demónio (Tob 8). Sara, neste momento, é símbolo 
da Igreja, imagem de MARIA que também é atormentada no decorrer dos 
séculos pelas maquinações do inferno e precisa da intervenção de “Rafael”, 
ou seja, da ajuda dos santos Anjos. O Anjo da Guarda de Portugal, enfim, 
tornou-se, em Fátima,  “precursor” das aparições de Nossa Senhora ao 
dizer na segunda aparição aos três pastorinhos: “Os corações de JESUS e 
de MARIA têm sobre vós desígnios de misericórdia.”  

Enquanto os quatro Santos Doutores estão como “porteiros” na en-
trada do acesso lateral para o Santuário, os quatro Anjos ladeiam este 
caminho como companheiros de viagem para alcançarmos a coroa da 
vida a bem-aventurança eterna, simbolizada pelo próprio Santuário. Por 
isso, não é por acaso que diante deles encontra-se o monumento da co-
roa que lembra o centenário da coroação da Imagem de Nossa Senhora 
do Sameiro (1904-2004). Os Anjos, de facto, são todos eles enviados 
ao serviço daqueles que hão-de herdar a salvação, diz-nos a carta aos 
Hebreus (Hb 1,14).  A salvação completa consiste em que reinemos com 
CRISTO-Rei e Sua Rainha. Em termos do Evangelho, porém, reinar sig-
nifica servir e nisso os santos Anjos são peritos (cf. Sl 102(3),21), sendo 
servos, por excelência, de DEUS e dos homens.

Poderia alguém questionar: “Porquê os Anjos? Temos JESUS e temos 
MARIA, que precisamos mais?” Isto soa a protestantismo, ao dizer: “Porquê 
MARIA, porquê os Santos? Temos JESUS e isto nos basta” São Luiz Maria 
de Monfort responde: “MARIA é o eco fiel de DEUS. Se tu dizes “MARIA”, 
Ela diz “JESUS.” Que belo eco! É curioso que este jornal se chama “Ecos 
do Sameiro”! O mesmo vale para o Anjo: Se tu dizes “Anjo,” ele responde 
“DEUS” (EL=DEUS, p.ex. Gabri-EL). É por esta razão que a Igreja canta no 
prefácio da bem próxima festa dos santos Arcanjos (29 de setembro) e dos 
Anjos de Guarda (2 de outubro): “Honrando estes mensageiros celestes, 
exaltamos a Vossa infinita bondade, porque a veneração que eles merecem 
é sinal da Vossa incomparável grandeza sobre todas as criaturas.” Os Anjos 
nos ajudem a sermos ecos de DEUS, de JESUS e MARIA! 

Pe. Armín Maria Kumin, 
Superior da Ordem de Santa Cruz (Comunidade do Sameiro)

Quem estiver interessado em fazer um retiro com o tema: 
“Como posso viver melhor com o meu Anjo de Guarda” de 4-7 de 
outubro 2018, em Fátima, contacte o Secretariado da Obra dos 
Santos Anjos em Fátima: Tel. 249  530  090 ou 910 363 972 / sec.
oa.portugal@gmail.com


