
“Você é demais!”
Vemo-lo primeiro como rececionista num parque 

de estacionamento. Validava os cartões dos uten-
tes. Melhor: carregava-lhes a alma. “Você é demais”  
– dizia ao cliente que lhe aparecia de rosto fechado. 
“Como?” – inquiria este estupefacto. “Você tem um 
rosto fascinante. Você tem qualidades poderosas. 
Nunca ninguém lhe disse isso?”

“Você é demais, madame” – comentava agora 
para a senhora que tinha pela frente. “A maçã do rosto 
é fantástica”. “É mesmo?” – perguntava, surpreendi-
da e agradada, a portadora do cartão do parque…

Não já para validação de cartões, mas para aca-
loramento da alma e alento do espírito, a receção do 
parque de estacionamento começou a engarrafar de 
gente. A fila ia aumentando. Os “trombudos” mostra-
vam os dentes. As senhoras sentiam-se valorizadas.

– “Estamos com um problema… Que diabo está 
acontecendo?” – Perguntavam os responsáveis do 
serviço.

Mas o funcionário do “validation” (assim se cha-
mava o serviço e assim se chama o pequeno filme 
que estou a percorrer), alheio a tudo, lá continuava: 
“Você passou por tudo isso e sabe… Você tem tanta 
experiência da vida”… E a interlocutora rasgou-lhe 
um sorriso, sentindo-se deliciosamente lida no cora-
ção e reconhecida na sua sapiência.

A reprimenda dos chefes não se faz esperar: 
“Meu jovem, nós aqui temos um negócio; isto não é 
um clube social”.

Mas também estes depressa viram o gelo derreti-
do: “Vocês trabalham duro; vocês conseguem manter 
este local fascinante; o que fazem é tão importante; é 
fantástico; criam centenas de trabalhos que susten-
tam centenas de famílias. Isso é grandioso”. Ao que 
um dos chefes retorquiu: “É tão bom escutar isso. A 
maioria das vezes eu acho que as pessoas simples-
mente não reconhecem isso. E acham que eu sou so-
mente o grande e malvado homem do lugar”.

Assim ia espalhando otimismo, esperança, âni-
mo, o homem do “validation”, o rececionista do par-
que, o homem positivo e entusiasmador.

Até que um dia coube-lhe a ele ser atendido. Ti-
nha que tirar uma foto atualizada para renovação da 
carta de condução. 

A menina que o atende é sisuda. Pior: reprova-o 
por ele tentar que ela sorria. Aponta-lhe inclusive um 
cartaz onde se lê: “absolutamente não permitido: sor-
rir, piadas, humor ou qualquer outra forma de alegria”.

O homem do parque tudo faz para que a menina 
lhe mostre os dentes. Lá lhe foi dizendo: “você é fan-
tástica, é eficiente. Cuida bem do equipamento com 
que trabalha. Cuida bem do seu corpo. Victória, só 
quero ver o seu sorriso!”.

Nada…

Retorna então, noutro dia, de novo para ser foto-
grafado. Leva com ele um ramo de flores. “Elas com-
binam com os seus olhos. Você tem os olhos mais 
bonitos que eu já vi em toda a minha vida. Victória, 
já alguma vez sorriu? Eu só quero ver o seu sorriso!”.

Nada…
Girando pela rua, o “validation” aceita tirar fotogra-

fias a quem lhe solicita esse serviço. Pede só que sor-
riam com verdade. A um casalinho diz: se eu pudesse 
viajar com a minha amada, eu também sorriria de ver-
dade. Vocês têm todo o motivo do mundo para sorrir… 

Até que, de máquina na mão, se abeira de uma 
senhora que circula numa cadeira de rodas. Caminha 
triste. Diz-lhe: “Você tem dois dos mais lindos olhos 
que eu já vi”. “E até combinam bem com o vestido”… 
A senhora transfigurou-se. Conseguiu sorrir…

Mas alguém ainda não lhe havia sorrido. Volta à 
procura dela, da menina que tirava fotos para a carta de 
condução. Como?! – Foi despedida. Trabalhava sorrindo 
– responde quem a substituiu. “Mas onde está ela?! – …

Uma fila enorme encontra o nosso “validation”, 
agora que tem que tirar uma nova foto, a colocar no 
passaporte. Mas toda a gente parece bem-disposta. E 
quem está a tirar as fotografias, com um sorriso ras-
gado nos lábios?! – A menina que fora despedida das 
cartas de condução. 

Vendo-a a sorrir, surpreendido e maravilhado, o 
“validation” aproxima-se. É reconhecido. A felicidade 
paira no ar. 

E a mudança no comportamento da jovem assim 
vai explicada: eu andava triste por causa da grave 
doença da minha mãe, remetida a uma cadeira de ro-
das, desanimada da vida, vergada ao peso triste das 
maleitas. Mas um dia, alguém fotografou a minha mãe 
e lhe deu ânimo, dizendo-lhe que ela tinha uns olhos 
muito bonitos, que tinha um vestido lindo a condizer 
com os olhos… E a minha mãe animou-se, melhorou, 
começou a sorrir e eu comecei a sorrir também. 

Não foi difícil perceber quem tinha tirado do in-
ferno, com palavras de incentivo e doces, a senhora 
da cadeira de rodas. 

Também não será difícil intuir-se o final do filme: 
um enorme abraço entre a fotógrafa e o “validation”.

Que agora querem ter filhos: os nossos sorrisos; 
as nossas palavras de ânimo; os nossos incentivos 
aos outros; a valorização do próximo; o bem querer 
de verdade; o saber ver tudo pelo lado melhor; o 
semear esperança por entre destroços; o amor real, 
com um rosto leve e jovem.

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

    DO 

SAMEIRO

I
“Cantando espalharei por toda a parte”
O teu louvor e glória, ó Virgem pura!
Oh! Bem-aventurada criatura
Que com ardor puder sempre louvar-te!

Quem fita a tua imagem,  
essa obra d’arte,
Verdadeira obra prima de escultura,
Fica enlevado e até se lhe afigura
De já no Céu estar a contemplar-te!

E para te admirar, do Algarve ao Minho,
A todo o isntante chegam multidões
Vencendo as asprezas do caminho.

Vêm a teus pés depor seus corações!...
E aqui hão-de buscar o teu carinho
As novas e futuras gerações!

II
O pecador o olhar triste e magoado
A ti levanta, Virgem do Sameiro,
E aqui vem do país e do estrangeiro
Render preito ao teu nome imaculado.

Aquele que na dor te há invocado
Encontra sempre aqui o verdadeiro
Tão suspirado alívio, e prazenteiro
Volta ao seu lar dos males já curado.

Ó Virgem, porque és Mãe,  
o teu conforto
Jamais negaste ao filho que anda errante
Ansioso a demandar o eterno porto.

Por isso, o pecador todo confiante
Levanta ao Céu o olhar humilde e absorto
E, sopesando a Cruz, caminha avante.

Martins Oliveira
“Ecos do Sameiro”, Dezembro de 1938

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

No próximo dia 8 de Dezembro serão 
admitidos novos Irmãos para a Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro. O que deve fazer 
para ser Irmão desta família? 

Dirigir-se à Secretaria do Santuário, 
preencher um formulário com os seus dados 
e o pagamento de uma quota joia única no 
valor de 60€. Deste valor, aquando do faleci-
mento do Irmão/ã, a Confraria manda celebrar 
três missas pelo eterno descanso do mesmo. 
Para além deste acto, todos os domingos é 
celebrada uma Missa pelos Irmãos vivos e fa-
lecidos da Confraria.

Se deseja fazer parte desta Confraria, ins-
creva-se até ao final do mês de Novembro e no 
dia 8 de Dezembro, após a Missa Solene da Fes-
ta, receber o seu Diploma!

ADMISSÃO DE NOVOS 
IRMÃOS DA CONFRARIA 

DO SAMEIRO

À VIRGEM DO SAMEIRO
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Donativos do mês de agosto/setembro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 531 797,09 € 18 202,91 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Centro Humanitário Cruz Vermelha Portuguesa de Maciera de Rates 15,00 € 18€187,91  
José Ferreira Pinto 30,00 € 18€157,91  
José meia-brôa 10,00 € 18€147,91  
Albino Ferreira Martins 50,00 € 18€097,91  
Francisco Fernandes Veiga Carvalho 200,00 € 17€897,91  
Anónimo 100,00 € 17€797,91  
Procissão de velas - 12/10/2018 68,60 € 17€729,31  
Fernando Araújo 221,23 € 17€508,08  

Total 532 491,92 € 17 508,08 €  

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

Dia 2 – Alunos do Curso de música “Sum-
mer Singing” – solenizaram a missa das 
16:30.

Dia 8 – Grupo da Paróquia de Vilarinho dos 
Freires (Régua) – concelebrou o Pe. Zeferino 
Barros

Dia 10 – Peregrinação da Casa de Saúde do 
Bom Jesus (Braga) – Missa presidida pelo Ca-
pelão, Cónego Luís Miguel Rodrigues

Grupo da Diocese de Astorga (Espanha) – Mis-
sa presidida pelo Pe. Ramiro Perez

Dia 12 - Grupo alemão “Wurzburg” – Missa 
presidida pelo Pe. Ernest Haas

Dia 13 – Grupo “Padre Pio” (Brasil)

Dia 16 – Grupos Corais de Mire de Tibães, 
Priscos e Parada de Tibães, acompanhados do 
seu maestro Hélder Dias; solenizaram a Missa 
das 16:30.

Dia 17 – Grupo da Diocese de Lugo (Espanha)

Dia 20 – Grupo dos Estados Unidos da Amé-
rica

Dia 23 – Peregrinação dos Frágeis do Arci-
prestado de Braga, na cripta

Grupo Coral de Sobreposta (Braga) solenizou a 
Missa das 16:30, acompanhado da maestrina 
Helena Rodrigues

Dia 30 – Peregrinação do Movimento da 
Mensagem de Fátima da Arquidiocese de 
Braga.

Grupos inscritos na Reitoria 
do Santuário em Setembro:

NOTÍCIAS

O Movimento da Mensagem de Fátima da 
Arquidiocese de Braga realizou, no passado 
dia 30 de Setembro, a sua peregrinação dio-
cesana anual ao Sameiro. 

A celebração da Missa foi presidida pelo 
Arcebispo de Braga, que desafiou o Movimen-
to a ajudar a construir comunidades cristãs 
acolhedoras, criativas e proativas. Na homilia, 
D. Jorge Ortiga agradeceu aos cristãos que 
fazem parte deste Movimento recordando que 
se trata de um «dom de Deus» para a Igreja 
em geral e para a Arquidiocese de Braga em 
particular.

No final da Missa, o Pe. Adelino Marques, 
assistente diocesano do MMF, tomou a palavra 
para agradecer a presença do Senhor Arcebis-
po e dizer-lhe que o Movimento da Mensagem 
de Fátima aceita o desafio, prometendo fazer 
tudo para que o MMF seja «um movimento em 
movimento, que se renova e se refaz, para ser 
uma esperança para a Igreja.

Para além da celebração da Santa Missa, 
houve adoração ao Santíssimo Sacramento, 
recitação do Terço e bênção aos doentes.

Peregrinação dos Frágeis

Organizada pelo Arciprestado de Braga e 
pelo Departamento da Pastoral da Saúde da 
Arquidiocese de Braga, realizou-se, no dia 
23 de Setembro, a peregrinação dos frágeis 
ao Santuário do Sameiro, que reúne pessoas 
com mobilidade reduzida, idosos, familiares e 
cuidadores.

A peregrinação começou com o acolhi-
mento às 14h30, a que se seguiu a oração 
mariana do Terço e a Eucaristia, presidida pelo 
Cónego Manuel Joaquim Costa. Na homilia, o 
presidente da celebração deixou uma mensa-
gem de esperança à assembleia, referindo que 
na fragilidade, no sofrimento, «Jesus continua 
a ser infalível e infinito». O Cónego Manuel 
Joaquim saudou e agradeceu a todos os pro-
fissionais de saúde e cuidadores presentes, 
bom como os voluntários da Cruz Vermelha 
que tornaram possível a deslocação de muitos 
dos doentes a este encontro de oração.

Ao terminar a peregrinação, o andor da 
Senhora do Sameiro percorreu, em procissão, 
as várias alas da cripta por entre a assem-
bleia, um momento de despedida carregado 
de emoção.

Peregrinação do Movimento 
da Mensagem de Fátima
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CARDEAL
(de uma palavra latina que significa gonzo, 
charneira)
Inicialmente era um clérigo especialmente 

dedicado ao serviço de uma Igreja principal, 
coordenando a vida dos fiéis.

Esta palavra designava, em primeiro lu-
gar, aqueles que em Roma desempenhavam 
funções importantes: padres-Cardeais para a 
direção do culto nas igrejas titulares, diáconos-
-Cardeais para a distribuição das esmolas e 
serviços de beneficência, Bispos-Cardeias das 
dioceses próximas de Roma (sufragâneas) que 
e tornavam conselheiros do Papa.

De adjetivo, a palavra “Cardeal” passa de-
pois a substantivo. No séc. XI existem em Roma 
três classes de Cardeais: os Cardeais-Bispos, 
titulares de sete (depois seis) dioceses vizinhas 
de Roma: os Cardeais-Presbíteros, responsá-
veis pelas quatro basílicas patriarcais, sete 
Cardeais-Presbíteros por basílica, ou seja, vinte 
e oito ao todo; os Cardeais-Diáconos, cujo o nú-
mero é fixado em dezoito, pelo ano de 1100, e 
que lêm o evangelho na Igreja de Latrão e nas 
igrejas estacionárias.

Em Roma, como em toda a parte, o Bispo 
devia ser escolhido, normalmente, pelo clero e 
pelo povo. Em 1059, o Papa Nicolau II confia 
aos Cardeais-Bispos a eleição do Papa, coma 

incumbência de incluir na escolha os outros 
Cardeais e o conjunto do clero. O III Concílio de 
Latrão (1179) faz de todos os Cardeais – e ape-
nas deles – os eleitores do Papa e exige uma 
maioria de dois terços dos votos dos eleitores. 

Progressivamente, os Cardeais das três or-
dens, absorvidos pela administração da Santa 
Sé, instalam-se na Cúria romana, e os seus Bis-
pados, títulos e diaconias apenas representam 
um cargo nominal. 

No séc. XI, Leão IX introduz no colégio dos 
Cardeais, pessoas de fora de Roma, sobretudo 
monges, primeiros artífices da reforma grego-
riana.

A partir do séc. XIII, o cardinalato é dado 
também a Bispos estrangeiros para os as-
sociar ao governo pontifício. No séc. XIV, os 

príncipes reclamam esta 
dignidade para parentes e 
amigos e os Papas conce-
dam-na profusamente aos 
seus familiares (nepotis-
mo). O concílio de Trento 
toma posição a favor da in-
ternacionalização do Sacro 
Colégio. Mas, como dese-
java que os clérigos encar-
regados de almas tivessem 
residência fixa, acabou por 
criar duas classes de Car-
deais: os Cardeais da Cú-
ria, residentes em Roma 
para assegurarem o fun-
cionamento das Congrega-
ções e Ofícios da Santa Sé, 
e os Cardeais-Bispos que 
residem nas suas dioceses.

O titulo de Cardeal-
-Presbítero era dado aos 
Bispos que residiam fora de 
Roma. O de Cardeal-Diácono 
era dado outrora a padres, a 
diáconos e mesmo a cléri-
gos não diáconos. Em 1919 
Bento XV decidiu que todos 

os Cardeais fossem ao menos padres. Em 1962, 
João XXIII quis que todos fossem Bispos.

A predominância dos italianos manteve-
-se no Colégio cardinalício até meados do 
séc. XX. Em 1946, os Cardeais estrangeiros 
tornaram-se maioritários. Paulo VI, em 1973, 
introduziu mesmo no Sacro Colégio um pa-
triarca de uma Igreja católica oriental. Mas 
esta iniciativa foi vista pelos Orientais como 
uma ameaça para a especificidade das suas 
Igrejas.

A criação dos Cardeais compete ao Papa, 
que a anuncia em Consistório (reunião de todos 
os Cardeais). O seu número tem variado mui-
to. O Grande Cisma do Ocidente (1378-1417) 
multiplicara-os e os Concílios do séc. XV pedi-
ram que não se ultrapassasse o número de 24. 
Paulo IV (1555) fixou-o em 40; Sixto V (1586), 
em 70, em referência aos 70 anciãos de Israel. 
João XXIII aumentou-o para 85, em 1960. Hoje 
são cerca de 150.

Desde o séc. XII, os Cardeais exercem di-
versas funções essenciais. Elegem o Papa no 
Conclave (de duas palavras latinas que signifi-
cam um compartimento fechado à chave).

Que os Cardeais fiquem fechados à chave, 
remonta à eleição do sucessor de Clemente IV 
(f. 1268), em Viterbo. Ao cabo de três anos, os 
habitantes de Viterbo “encerraram” os Cardeais 
e puseram-nos a pão e água. Perante a eficiên-
cia deste método, o recém-eleito Gregório X, no 
Concílio II de Lião, em 1274, ordenou que fosse 
adotado no futuro.

Em 1970 Paulo VI fixou em 80 anos a idade-
-limite para os eleitores do Papa. Os Cardeais 
governam a Igreja durante a vacatura da Sé 
Apostólica, sob a direção do Cardeal camer-
lengo. Assistem o Papa na sua atividade quo-
tidiana, dirigindo os diversos órgãos da Cúria 
romana ou dicastérios (congregações, ofícios, 
secretariados…) ou desempenhando missões 
especiais como legados.

Fonte principal: Pequeno Dicionário da His-
tória 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 
agora renovada e onde se encontra o busto do 
padre Marinho, fundador deste santuário, quatro 
grandes 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 
Alexandria, São Bernardo de Claraval, Santo 
António de Lisboa e Santo Afonso de Ligório.

Vamos-lhes dedicar algumas páginas dos 
próximos 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
(continuação do mês anterior)

Em 416, Edésio, o investigador enviado por 
Constantinopla, concluiu que os parabolanos 
eram uma ameaça à segurança pública. Como 
consequência, limitou-se o número deles a qui-
nhentos; além disto, o grupo passaria a estar 
subordinado ao prefeito e não mais ao patriar-
ca. A nova legislação ainda admoestava o bispo 
a manter-se distante da política: “apraz Nossa 
Clemência que os clérigos não devam ter nada 
em comum com questões públicas ou temas per-
tinentes ao senado municipal.” Entretanto, dois 
anos depois, haveria uma notável restauração do 
poder de Cirilo: o número de parabolanos subiu 
para 600 e eles foram novamente colocados sob 
direção do patriarca.

Apesar disso, as reclamações do prefeito, 
afirma Gibbon, descontentaram alguns monges 
nitrianos. Quando a carruagem de Orestes passa-
va pelas ruas da cidade, cerca de quinhentos deles 
atacaram-na, acusando o prefeito de paganismo. 
A maioria dos guardas do prefeito fugiu e, apesar 
de Orestes afirmar que era cristão baptizado, aca-
bou ferido por uma pedrada na cabeça. 

A população alexandrina dispersou os mon-
ges e Amônio, o monge que lançara a pedra, foi 
capturado. Como punição, foi torturado publi-
camente até à morte. Cirilo tomou o corpo do 
torturado, levou-o a uma igreja e mandou listá-
-lo entre os mártires, intitulando-o Thaumasius. 
Segundo Sócrates, este ato foi mal visto, mes-
mo entre os cristãos: Amônio teria morrido não 
por não renunciar a fé, mas sim por um crime 
comum. Ele afirma ainda que Cirilo estava cons-
ciente disso e deixou o episódio cair no esque-
cimento.

Na época, morava em Alexandria a filósofa 
chamada Hipátia. Pagã e neoplatonista, era consi-
derada muito sábia e virtuosa, mesmo pelos cris-
tãos. Entretanto, corriam boatos de que ela pre-
venia Orestes, seu amigo, contra Cirilo. Assim, na 

OS DOUTORES MARIANOS NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO
quaresma de 415 (ou 416), uma multidão, incitada 
por um leitor chamado Pedro, tomou-a de sua car-
ruagem, arrastou-a até uma igreja e assassinou-a, 
desmembrando-a e queimando seu corpo. Gibbon 
afirma que os seus assassinos foram salvos atra-
vés do pagamento de um suborno.

A relação de Cirilo com o ocorrido é contro-
versa. Sócrates e Gibbon afirmam que sua morte 
trouxe opróbrio para a Igreja de Alexandria e seu 
patriarca, mas não mencionam envolvimento de 
Cirilo. Damáscio, por sua vez, atribui explicita-
mente o assassinato ao patriarca, que teria in-
veja de Hipátia; a Enciclopédia Católica, porém, 
lembra que Damáscio escreveu muito depois do 
fato e afirma que ele repudiava os cristãos. Vários 
autores tendem a atribuir culpa ou responsabi-
lidade indirecta ao patriarca: ele teria incitado 
as multidões com seus discursos, mesmo não 
dando ordens explícitas. Segundo Mangasarian, 
Cirilo não gostava da popularidade de Hipátia. 
“Acreditava que ela estava competindo com o 
cristianismo, levando para longe de Cristo home-
nagens que pertenciam a ele (...) Ela estaria rou-
bando de Deus os seus direitos e devia cair. Tal 
foi o raciocínio de Cirilo, que a Igreja canonizou.” 
Outros afirmam, porém, que as multidões agiram 
por iniciativa própria e que Cirilo não tinha con-
trole da situação. De qualquer forma, o episódio 
ficou associado a Cirilo. 

Também há algumas dúvidas sobre as mo-
tivações. McGuckin cogita que o crime teria sido 
resultado de uma tentativa de conversão forçada. 
Algumas pesquisas modernas crêem que o episó-
dio resultou do conflito de duas facções cristãs: 
uma mais moderada, ao lado de Orestes, e outra 
mais rígida, seguidora de Cirilo.

Depois do conflito, diz Sócrates, Cirilo tentou 
reconciliar-se com Orestes, escrevendo-lhe e en-
viando mensageiros, sem sucesso.

Entre 427 e 428, Nestório, um monge na-
tivo de Germanícia que vivia em Antioquia, foi 
nomeado patriarca de Constantinopla. Seguin-
do a tradição da escola teológica síria, Nestório 
opunha-se ao uso do termo Teótoco (em grego, 
“mãe de Deus”) para se referir à Virgem Maria. 
Cirilo, porém, defendia e incentivava o uso do 
termo como consequência natural da natureza 
única de Cristo defendida pela tradição alexan-
drina; assim, em 429, ele escreveu uma carta 
pascal apoiando o uso do título. Os patriarcas 
trocaram correspondências em um tom relativa-
mente moderado até que Nestório enviou seus 
sermões ao Papa Celestino I pedindo sua opi-
nião, mas não obteve resposta. Posteriormente, 
Cirilo também escreveu ao papa solicitando que 
ele referendasse a sua opinião em decreto.

O papa decidiu a favor de Cirilo e delegou 
ao patriarca alexandrino a autoridade para depor 
Nestório e impor um prazo de dez dias para que 

ele demonstrasse arrependimento e realizasse sua 
penitência. Cirilo escreveu a Nestório em tom pou-
co conciliatório repassando-lhe estas exigências. 
Além disso, ele acrescentou à carta doze anáte-
mas que o patriarca bizantino deveria confirmar. 
Estes anátemas, acrescentados por conta própria 
por Cirilo, seriam a fonte de grande polémica nos 
anos seguintes.

O imperador Teodósio II e as igrejas do 
oriente resistiram ao veredicto papal e o im-
perador convocou um concílio ecuménico em 
431, a ser realizado em Éfeso. Nestório chegou 
à cidade logo após a Páscoa enquanto Cirilo, 
acompanhado de uma grande comitiva, chegou 
por volta do Pentecostes. Já aliado a Mênon, o 
bispo de Éfeso, Cirilo fechou as portas de todas 
as igrejas da cidade a Nestório e colocou a po-
pulação da cidade contra ele.

Enquanto isso, João de Antioquia e os en-
viados do papa, que determinariam se Nestório 
poderia ou não participar no Concílio, se atra-
saram. Cirilo temia que João estaria do lado de 
Nestório e que estivesse tentando ganhar tempo 
para seu adversário. Assim, no dia 22 de junho, 
antes da chegada dos emissários papais e dos 
bispos do oriente, Cirilo abriu os trabalhos do 
concílio na posição de presidente e represen-
tante papal (embora não tivesse sido comissio-
nado para tal), a despeito do pedido de sessenta 
e oito bispos e de Candidiano, o representante 
imperial, para que aguardasse. Esses bispos e 
o representante do imperador acabaram excluí-
dos do concílio. Cirilo também mandou quatro 
bispos para convocar Nestório, mas o patriarca 
de Constantinopla não os recebeu.

Sem a participação dos sessenta e oito bis-
pos, expulsos, dos bispos do oriente que ainda 
não haviam chegado, de Nestório e de Candi-

continua no pág. 6
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continuação da pág. 5

diano, o concílio foi unânime: as cartas de Cirilo 
foram declaradas compatíveis com o Primeiro 
Concílio de Niceia e com a doutrina dos Pais da 
Igreja. Houve uma condenação unânime, sem 
discussão e uniforme até mesmo no estilo, a 
Nestório, que deveria ser deposto e excomun-
gado. Entretanto, em 26 ou 27 de junho, João 
e sua comitiva de bispos chegaram a Éfeso. 
Depois de se reunirem com Candidiano, ele e 
os demais bispos do oriente declararam outro 
concílio, que condenaria Cirilo e Mênon por apo-
linarianismo e anomoeanismo através de outros 
doze anátemas. Em resposta, Cirilo e Mênon de-
puseram também João de Antioquia.

Enquanto isso, o caos irrompeu em Éfeso. 
Mênon fechou as igrejas aos bispos orientais e co-
locou guardas na catedral da cidade, que Candi-
diano tentou tomar com o apoio das tropas impe-
riais, sem sucesso. O conflito entre os partidários 
de Cirilo e de Nestório chegou às raias da violên-
cia física. Teodósio, que buscava o acordo entre 
as partes, por argumentação ou por intimidação, 
concedeu amplos poderes aos seus representan-
tes efésios e chegou a promover um concílio alter-
nativo, nos arredores da cidade, com alguns repre-
sentantes de cada facção. Entretanto, os orientais 
não cediam aos argumentos e os ocidentais, em 
maior número e com apoio papal, rejeitavam a 
reconciliação. Após três tumultuados meses, Teo-
dósio dissolve o concílio e ameaçou destituir Cirilo, 
João e Mênon. Depois de algum tempo sob cus-
tódia, Cirilo e João retornam a suas dioceses e o 
imperador finalmente adoptou a posição de Cirilo: 
Nestório foi deposto e exilado, primeiro em Antio-
quia, depois em Petra e posteriormente no Grande 
Oásis do Egito.

Em 432, morreu o papa Celestino I e seu su-
cessor, Sisto III, corroborou o resultado do concílio 
presidido por Cirilo. Depois de alguma resistência, 
ele convenceu João de Antioquia a reconciliar-se 
com o patriarca alexandrino. Após o concílio, Cirilo 
escreveu ainda vários tratados, cartas e sermões. 
Foi patriarca alexandrino por trinta e dois anos e 
reinou até a sua morte em 9 ou 27 de junho 444. 

Cirilo foi um arcebispo erudito e um escritor 
prolífico. Nos primeiros anos da sua vida activa 
na Igreja, escreveu exegeses diversas, entre elas 
um “Comentários sobre o Antigo Testamento”, 
um “Thesaurus”, um “Discurso contra Arianos”, 
um “Comentário sobre o Evangelho de João” e 
os “Diálogos sobre a Trindade”. Embora seja hoje 
lembrado pelo seu papel no Concílio de Éfeso e 
pelos eventos tumultuosos de seu patriarcado, é 
lícito crer que Cirilo imaginava que seus comentá-
rios bíblicos seriam seu legado mais relevante. Em 
429 as controvérsias cristológicas aumentaram 
sua produção literária a ponto de seus adversá-
rios não conseguirem acompanhar. Seus escritos 
fazem frequentemente alusão às doutrinas dos 
demais Padres da Igreja. 

Por sua luta em defesa do título de Teótoco 
(Mãe de Deus), durante o Concílio de Éfeso (431), 
a Liturgia da Palavra, a leitura recomendada pela 

A vida é como uma viagem num comboio, 
com suas estações, suas mudanças de cur-
so, seus acidentes... Ao nascermos, pegamos 
o comboio e  encontramo-nos com os nossos 
pais, e acreditamos que sempre viajarão ao 
nosso lado, mas, em alguma estação, eles des-
cem e nos deixam sós na viagem.

Da mesma forma, outras pessoas pegarão 
o comboio e nos serão significativas: nossos 
irmãos, amigos, filhos e até mesmo o amor da 
nossa vida.

Muitos descerão e deixarão um vazio per-
manente. Outros passam tão despercebidos 
que nem nos damos conta que eles desocupa-

ram os seus lugares.
Esta viagem estará cheia de alegrias, tris-

tezas, fantasias, esperas e despedidas. O êxito 
consiste em ter uma boa relação com todos os 
passageiros, dando o melhor de nós. 

O grande mistério para todos é que não sa-
bemos em qual estação desceremos. Por isso, 
devemos viver da melhor maneira, amar, per-
doar, oferecer o melhor de nós. Assim, quando 
chegar o momento de desembarcar e o nosso 
assento estiver vazio, vamos deixar bonitas 
lembranças aos que continuam viajando no 
comboio da vida!!!!

Autor Desconhecido

O COMBOIO DA VIDA

Igreja Católica para a comemoração de Cirilo é 
exatamente uma defesa do título. 

Abundam no estilo da prosa de Cirilo as cons-
truções incomuns e peculiaridades dos textos pro-
duzidos em Alexandria. Sua preferência por formas 
arcaicas áticas é notável, assim como as frases 
longas e intrincadas, com várias orações subor-
dinadas e construções complicadas. Por isso, até 
seu estilo literário é controverso. Por vezes des-
crito como uma variedade poética de prosa, este 
estilo é considerado por muitos complexo, verboso 
e desagradável para o leitor moderno. Robert Wi-
lken afirma que ele é “prolixo e túrgido, uma infe-
liz sinergia de grandiloquência e afectação”; L. R. 
Wickham diz que há, nos textos de Cirilo, “toda a 
feiura erudita do Albert Memorial ou dos móveis 
do Segundo Império.» O próprio Nestório classifi-
cou o texto de Cirilo como pomposo e difícil de 
ler. McGuckin, porém, tende a ser mais benévolo 
— enquanto reconhece que a prosa do patriarca 
é densa e difícil, sugere que esta dificuldade não 
deriva somente do estilo, mas também das subti-
lezas dos argumentos.

Para Cirilo, tal afectação provavelmente apre-
sentava-se como sinal de erudição e prestígio; de 
fato, após o cristianismo se tornar a religião ofi-
cial do Império Romano, seus autores passaram a 
adoptar menos o idioma vernáculo (como o koiné 
era, no Novo Testamento), adoptando cada vez mais 
formas antigas, especialmente áticas. O resultado 
foi uma prosa por vezes distanciada dos significa-
dos que queria transmitir e um tanto artificial.

A Igreja Ortodoxa e as igrejas orientais cele-
bram seu dia em 9 de junho e novamente, junto 
com o Atanásio de Alexandria, em 18 de janeiro. A 
Igreja Católica não o comemora no calendário tri-
dentino; sua celebração foi adicionada apenas em 
1882, sendo 9 de fevereiro o seu dia. Aqueles que 
usam calendários anteriores à revisão de 1969 
ainda observam este dia, mas a revisão atribuiu 
ao santo o dia 27 de junho, tradicionalmente o dia 
de sua morte. A mesma data foi escolhida para o 
calendário luterano. Em 9 de Abril de 1944, por 
ocasião do 15º centenário da morte de São Ciri-
lo, o Papa Pio XII promulgou a encíclica Orientalis 
Ecclesiae.
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ABRIL
• José António Gonçalves Duarte e Cristina das Dores Gonçalves Sil-

va, S. Pedro de Merelim (Braga)
• Manuel Lopes Fernandes e Manuela Augusta Oliveira, S. Mamede 

d’ Este (Braga)

MAIO
• João Ferreira da Silva e Paula Maria Duarte Vieira, Maximinos 

(Braga)
• João Jorge Martins Silva e Maria de Lurdes Ferreira de Carvalho, 

S. Pedro de Merelim (Braga)
• Jaime Manuel Correia Dias da Silva e Maria da Conceição da Costa 

Veloso Silva, Sé (Braga)
• António Pinto Pereira e Maria da Luz Almeida Vaz, Maximinos 

(Braga)
• José Alberto Abreu Nogueira e Custódia Maria Palmeira Campos, 

São Vítor (Braga)

JUNHO
• Domingos Filipe Gonçalves e Maria Leonor Ferreira, São Paio  

d’ Arcos (Braga)

JULHO
• Cristiano David Silva e Fernanda Agostinha Costa, São martinho 

de Sande (Guimarães)
• João Carlos Rodrigues Maia e Luísa Maria Fernandes Dias, São 

Vítor (Braga)
• Antero Brás José e Maria de Fátima Gonçalves Brás, São Lourenço 

de Sande (Guimarães)

AGOSTO
• Júlio Dias da Cruz e Maria da Esperança Morgado Pereira, Galegos 

São Martinho (Barcelos)
• Fernando Artur Gonçalves Fernandes e Maria Fernandes Soares, 

Gualtar (Braga)
• Alcino Manuel Moreira Rocha e Laura Manuela Martins Ribeiro, Brito 

(Guimarães)
• António Joaquim Azevedo Cardoso e Maria Manuela Rodrigues 

Moreira Cardoso, Requião (Vila Nova de Famalicão)
• Abílio Lopes Martins e Maria da Glória Martins Ribeiro, Braga
• Domingos Antunes de Sousa e Paula Cristina Vaz Ribeiro, Pedralva 

(Braga)
• Carlos Alberto Almeida Cruz e Maria da Conceição Mota Gonçalves 

Cruz, Travassos (Póvoa de Lanhoso)
• Alfredo Azevedo Peixoto e Maria Augusta Vieira da Costa Peixoto, 

São Vítor, Braga
• José de Almeida Oliveira e Maria Emília Rodrigues Dias, Santa 

Leocádia de Briteiros (Guimarães)
• José Manuel Mota Barroso e Maria Isabel Martins Marques, Braga
• Aires da Silva Ferreira e Maria José Morgado, Santo Estêvão de 

Bastuço (Barcelos)
• Domingos da Silva Ferreira e Maria Fernanda Rocha Macedo, Car-

razedo (Amares)
• António Joaquim Oliveira Rodrigues e Maria da Conceição da Silva 

Magalhães, Maximinos (Braga)
• Francisco José Silva Dias e Alice Conceição Machado Silva Dias, 

Seide -  São Miguel (Vila Nova de Famalicão)
• Joaquim Fernandes Sousa e Laurentina Laura Costa Sá, Gavião 

(Vila Nova de Famalicão)
• Rui Manuel de Oliveira e Silva e Ofélia Maria Silva Sousa Ferreira, 

Bico (Amares)
• José da Cunha Pereira e olga Loureiro Costa Ferreira, Semelhe (Braga)
• Domingos Novais da Cunha e Anabela da Silva Ferreira da Cunha, 

Sobreposta (Braga)

• Feliciano Maurício Martins Almeida e Elsa Maria Fernandes Almei-
da, Junqueira (Vale de Cambra)

• Domingos da Silva Pereira e Rosa Maria Mendes Macedo Silva, 
Caldas das Taipas

• José Adriano da Rocha Alves e Cecília Maria Quintas da Silva Al-
ves, S. Pedro de Merelim (Braga)

SETEMBRO
• Artur da Silva Ferreira e Teresa Ferreira Martins da Cruz, Tadim (Braga)
• José Manuel Oliveira Graça e Filomena Marto da Silva Fernandes, 

Aveleda (Braga)
• Carlos Manuel da Silva Guimarães e Ludovina de Jesus Leite Oli-

veira Silva, Brito (Guimarães)
• Joaquim Castro de Lima e Maria de Fátima Gonçalves Fernandes, 

Donim (Guimarães)
• Augusto Fernando Teixeira Magalhães e maria Eugénia Machado 

Campos Magalhães, Castelões (Vila Nova de Famalicão)
• Joaquim Brito Silva e Júlia Maria Braga Barbosa, Sandiães (Ponte de Lima)
• Domingos Magalhães da Costa e Maria Dina Bernardes de Abreu, 

Pico São Cristóvão (Vila Verde)

ABRIL
• Manuel da Costa Oliveira e Lucinda Rodrigues Costa, S. Pedro d’ 

Este (Braga)
• Jaime Vieira Gonçalves e Maria da Conceição de Sousa Martins 

Gonçalves, Nogueira (Braga)

MAIO
• Américo da Cruz Correia e Maria Albertina Peixoto Guimarães Cor-

reia, Coimbra 
• José Redondo Gonçalves e Cândida de Matos Fiuza, São João da 

Ribeira (Ponte de Lima)
• 
• Junho
• Luís Barbosa Carvalho e Gumersinda Barbosa Ribeiro, Esporões (Braga)
• António Gomes e Maria Conceição Gomes, Maia
• Alberto Luís Vila Boa e Teresa Iglesias Martins Direito, São José de 

São Lázaro (Braga)

JULHO
• João Dias Salgueiro e Maria Esperança Oliveira Gonçalves, Gale-

gos Santa Maria (Barcelos)

AGOSTO
• Joaquim Ramos da Silva e Teresa da Silva Leite, Pedralva (Braga)
• António da Costa Fernandes e Lucinda Ribeiro Lopes, Cabreiros 

(Braga)
• António Ribeiro dos Santos e Lucinda Martins Alves, Arcos (Vila 

do Conde)
• Armando da Silva Borges e Aurora Simões Barbosa, Telhado (Vila 

Nova de Famalicão)
• Custódio da Mota e Maria Odete Torres da Cruz, Nogueira (Braga)
• António Soares e Silvina Ferreira Dias, Covelas (Póvoa de Lanhoso)
• Mário da Silva Rodrigues e Maria do Nascimento Barbosa, Maxi-

minos (Braga)
• José da Costa Pinheiro e Maria do Livramento Ferreira Pinto Pi-

nheiro, Aveleda (Braga)

SETEMBRO
• Mário Santos Pinheiro e Maria do Carmo Pessoa do Couto Santos 

Pinheiro, São Vítor (Braga)
• António Peixoto da Costa e Ana Emília Alves da Costa, S. Pedro de 

Merelim (Braga)

JUBILEUS DE CASAMENTO
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PROCISSÃO DE VELAS

Pela ultima vez, este ano, realiza-
mos este encontro de amigos, que em 
comum, têm o facto de terem em Nossa 
Senhora do Sameiro a Sua grande re-
ferência, a quem recorrem, nos bons e 
maus momentos.

Em noite já a convidar a um aga-
salho, foram algumas dezenas que se 
juntaram em torno da imagem de Nossa 
Senhora, e a levaram, em procissão de 
velas, até a Sua casa, a Basílica do Sa-
meiro. 

São momentos únicos, em que cada 
um vive à sua maneira, mas sempre em 
comunhão com todos os irmãos parti-
cipantes na procissão. Rezando e can-
tando, vamos pedindo a Nossa Senhora 
que nos traga a paz, o amor e a saúde 
de que tanto precisamos, nestes tempos 
conturbados e de grande rivalidade en-
tre os homens.

Dizemos adeus até para o ano, na 
certeza de que Nossa Senhora estará 
ali, sempre presente, para nos valer, 
quando Dela precisamos. 

Assim nós o saibamos merecer.

José Campos / Confraria do Sameiro

Pode ver o video em:

https://youtu.be/jru-BZTJvPg

DOMINGOS E FESTIVOS
MISSAS:

07.30 horas
08.30 horas
09.30 horas
10.30 horas
11.30 horas
16.30 horas

Adoração ao Santíssimo Sacramento e terço – 
15.30 horas

Confissões (na Capela da Reconciliação – Cripta):
09.00 – 12.00 horas
14.30 – 16.30 horas

SÁBADOS E VÉSPERAS 
DE FESTIVOS

MISSAS:
10.00 horas
16.30 horas

Recitação do terço – 16.00 horas

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
MISSAS:

10.00 horas
16.30 horas (precedida da recitação  

do terço)

CONFISSÕES:
09.00 – 10.00 horas
15.00 – 16.00 horas

BASÍLICA DO SAMEIRO
HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES

Ø 15.15 horas 
– Exposição Solene do Santíssimo Sa-

cramento, Adoração e recitação do Terço; 

Ø 16.15 horas 
– Ofício de Vésperas e Missa de Sufrágio 

por todos os Irmãos, benfeitores, funcioná-
rios e colaboradores da Confraria do Sameiro 
falecidos, presidida pelo Cónego José Paulo 
Abreu, presidente da Confraria do Sameiro.

DIA DO IRMÃO E SUFRÁGIO PELOS IRMÃOS  
E BENFEITORES DA CONFRARIA DO SAMEIRO

No próximo dia 4 de Novembro, Domingo, celebraremos o Dia do Irmão da 
Confraria do Sameiro com o seguinte programa:


