
Só vai mudar se “você” mudar!
Mais uma vez, para a feitura deste editorial, re-

cebo ajuda de um mail com um pequeno filme anexo, 
onde um brasileiro aparece a responder à pergunta: 
será que depois das próximas eleições o Brasil vai 
mudar?!

As eleições, como sabemos, já ocorreram. Mas a 
resposta ao quesito, dada pelo “canarinho” de meia 
idade que dá a cara no mail, é clara e continua atual:  
o Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. 

Depois, o anterior enunciado aparece concretiza-
do em muitas situações onde a mudança se impõe. A 
conclusão reitera e personaliza: “o Brasil só vai mudar 
se você mudar”.

Gostaria de aplicar isto a Portugal, independente-
mente de não estarmos em período eleitoral. E de afir-
mar: também Portugal só mudará se os portugueses 
mudarem. Concretizando:

- Portugal só mudará quando formos honestos 
nos negócios, quando restituirmos o troco que nos 
deram a mais, quando não nos servirmos do dinhei-
ro para enriquecimento ilícito, para favorecimentos 
imorais, para corrupção, para aquisição de serviços 
degradantes ou de produtos destruidores;

- Portugal só mudará quando respeitarmos as 
pessoas, as opiniões, as diferenças. Alguns só con-
seguem ser democratas quando os outros concordam 
com eles; desgastam tudo e todos até conseguirem os 
seus objetivos; cansam a maioria até chegarem aos 
seus intentos;

- Portugal só mudará quando os pais estimarem 
os professores e não trocarem as reuniões da escola 
pela net, ou pela TV, ou pelos copos;

- Portugal só mudará quando deixarmos de com-
prar o telemóvel que custa mais que o ordenado men-

sal; quando deixarmos de viver à pala do esforço dos 
outros; quando nos consciencializarmos de que para 
comer a noz é preciso o esforço de lhe partir a casca; 

- Portugal só mudará quando deixarmos de furar 
filas, de “meter cartolas”, de fugir aos impostos (so-
brecarregando os que não conseguem a fuga);

- Portugal só vai mudar quando deixarmos de 
maltratar os vizinhos e quando sentirmos e ensinar-
mos que o porteiro merece tanto respeito com o dou-
tor ou o juiz;  

- Portugal só vai mudar quando deixarmos de dar 
tanto calor às desgraças, pior ainda, às coscuvilhices, 
e passarmos a ocupar melhor o tempo, quiçá, com 
trabalho voluntário em grandes causas;

- Portugal só vai mudar quando deixarmos de 
conduzir bêbados, e quando dominarmos todos os 
nossos instintos, inseridos numa correta gestão afe-
tiva, num quadro de respeito pela dignidade humana;

- Portugal só vai mudar quando deixamos de es-
tacionar em frente às garagens, nos espaços reserva-
dos, nos lugares dos deficientes; e quando pusermos 
no para-brisa o papelinho com a nossa identificação 
depois de termos esmurrado o carro que estava ao 
lado;

- Portugal só vai mudar se soubermos respeitar a 
propriedade dos outros e das instituições;

- Portugal só vai mudar se não andarmos a so-
brecarregar os outros, para andarmos nós de costas 
folgadas, privilegiados, e com assentos reservados 
para os da nossa “comitiva”;

- Portugal só vai mudar se o ódio, a ganância, os 
rancores, as “mafiosices” forem trocadas por solida-
riedade, misericórdia e muito, muito amor.

Parafraseando de novo o brasileiro que me ins-
pirou: “Nenhum político é capaz 
de mudar um país se as pessoas 
deste país não mudarem as suas 
atitudes”. 

Concluindo: Portugal só vai 
mudar se cada um de nós mudar 
as suas atitudes. Ou ainda: Portu-
gal só vai mudar se “você” mudar!

Neste Natal de 2018, ao Meni-
no Jesus fico então a pedir – para 
que todos tenhamos um feliz Natal 
e alegre vida: eis um desejo que a 
todos os leitores do Ecos do Samei-
ro faço chegar – fico então a pedir 
- dizia - uma efetiva mudança de 
comportamentos. Em todos nós!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria  

de Nossa Senhora do Sameiro

Admissão de novos Irmãos 
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do Purgatório
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POESIA  

    DO 

SAMEIRO

Ó Mãe querida
Dos orfãozinhos,
Não esquecemos
Nossos vizinhos

             Monte Sameiro
 Vou-te deixar;
 Com mil saudades
 Vou embarcar.

O sol é de esperança,
A aurora de luz,
Queremos todos
Ir p’ra Jesus!

 Ó Mãe querida,
 Tão terna e boa,
 Vinde guiar-nos
 Para Lisboa

Monte Sameiro,
Estás a sorrir,
Com mil saudades
Vamos partir.

“Ecos do Sameiro”, Outubro de 1937
*Despedida de 50 educandas do Instituto 
Conde de Agrolongo de Lisboa, após um 

período de férias.

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!
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Gabriel Gomes de Matos, filho de Filipe Gomes e de 
Cristina Maria de Oliveira Matos Gomes.

Lara Rodrigues Costa, filha de André Daniel Antunes da 
Costa e de Cidália Maria Correia Rodrigues.

Dia 20 –  Liam Martins da Mota, filha de Bruno Tiago da 
Mota Oliveira e de Christiane Martins

Dia 23 –  Mayara Mendes, filha de João Fernando de Araújo 
Mendes e de Ana Rita Pereira da Silva.

Dia 25 – Catarina Isabel Alves da Costa, filha de Jorge 
José Pereira da Costa e de Rosa do Sameiro Arantes Alves.

Santiago Marques Monteiro, filho de Bruno Fernando 
Esteves Monteiro e de Lucília Eliete Martins Marques.

Afonso Pinto Barbosa, filho de Carlos Alberto Marques 
Barbosa e de Joana Alexandra Gomes Pinto.

Leonor Oliveira Gomes, filha de Carlos Alberto Oliveira 
Gomes e de Marta Alexandra de Sousa Oliveira Gomes.

Dia 26 –  Leonardo José Antunes Mota, filho de Eduardo 
Filipe Oliveira da Mota e de Ana Sofia Machado Antunes.

Nelly Magalhães, filha de Adelino Paulo Gonçalves Ma-
galhães e de Paula Maria Ferreira Neto.

Setembro

Dia 2 – Maria Eduarda Ventura Piedade, filha de Jorge Luiz 
Sampaio Piedade e de Raquel Patrícia Pereira Ventura.

Victória Malaínho Pires, filha de Orlando Francisco 
Afonso Pires e de Patrícia Alexandra Pereira Malaínho Fer-
nandes.

Santiago Isaías Gomes Bettencourt, filho de Mário 
Nuno Correia Bettencourt e de Raquel Sofia Barbosa Gomes.

Dia 8  – Lucas Bastos Azevedo, filho de Luís Carlos da 
Silva Azevedo e de Lisandra Fernandes Bastos.

Dia 9  – Tomás Sousa e Silva, filho de Isidro Miguel Fer-
nandes da Silva e Elisa Manuela Lopes de Sousa.

Ana Emília Gomes da Costa, filha de José Francisco 
Carvalho Costa e de Diana Sofia Amorim Gomes.

Agosto

Dia 2 – Iara Martins Gouveia filha de Tiago João Barros 
Gouveia e de Angélica do Carmo Martins de Oliveira.

Dia 3 – Bianca Teixeira Louro, filha de Marco António Oli-
veira Louro e de Sofia Cristina Mendes Teixeira.

Dia 4 – Sofia Ferreira de Cima, filha de Artur Gonçalves de 
Cima e de Neima Abinande Barreto Ferreira.

Dia 5 – Bryan Gonçalves, filha de Daniel José Teixeira Gon-
çalves e de Andreia Marisa da Silva Gonçalves.

Kelly Gonçalves, filha de Daniel José Teixeira Gonçal-
ves e de Andreia Marisa da Silva Gonçalves.

Tomás Kelyan Teixeira Barbosa, filho de João Pedro 
da Silva Soares Barbosa e de Lúcia de Jesus Pinto Teixeira 
Barbosa.

Dinis Carvalho Vieira, filho de Hugo Filipe Lopes Vieira 
e de Márcia Filomena Santos Carvalho.

Dia 6 – Alana Nair dos Santos Pinho de Carvalho, filha 
de Rui Manuel Correia de Carvalho e de Cristina Fernanda 
dos Santos Pinho.

Dia 7 – Lisy Encarnação, filha de Mickael Henriques Encar-
nação e de Alexandra Filipa Rodrigues da Silva.

Dia 9 – Yara de Araújo Pinheiro filha de Hugo Manuel 
Araújo Pinheiro e de Patrícia Daniela de Araújo Gomes.

Dia 11 – Salvador de Sousa Dias, filho de Maurício André 
Barbosa Dias e de Maria Florbela Vieira de Sousa

Matilde Ferreira Barros, filha de Diogo Alexandre Bar-
ros Rocha e de Ana Filipa Rebelo Ferreira

Beatriz Alves Teixeira, filha Rui Marcelo Soares Teixei-
ra e de Alice Fernanda Azevedo Alves

Dia 13 – Vânia Beatriz Gonçalves Duarte, filha de Pedro 
Filipa Marques Duarte e de Ana Catarina Ponteira Gonçalves.

Dia 14 – Francisca Macedo Lopes, filha de Marco Paulo 
Ponte Lopes e de Elizabete Maria Martins de Macedo.

Dia 15 – Lara Ramos Peredo, filha de Luís Pedro Madureira 
Peredo e de Ana Isabel Afonso Ramos.

BAPTISMOS : Dia 16 –  Pedro Afonso da Costa Tinoco, filho de Cláudio 
Afonso Lima Tinoco da Silva e de Ana Rita Simões da Costa.

Dia 22 – Matilde Félix Vaz da Silva, filha de Jorge Francisco 
Vaz da Silva e de Débora Sofia Correia Félix.

Miguel Tomás Martins Vaz, filho de João Miguel Vaz da 
Silva Castro e de Patrícia Isabel Pinto Martins.

Carolina Maria Fernandes Lima, filha de Pedro José de 
Freitas Lima e de Marta Luísa da Rocha Fernandes.

Dia 29 – João Gabriel Ferreira da Costa, filho de João Carlos 
Martins da Costa e de Gisela Lúcia da Fonte Ferreira.

Dia 30 – Serena dos Santos Pedrosa, filha de Carlos Ema-
nuel Ferreira Pedrosa e de Ana Catarina Correia dos Santos.

Tiago Clemente da Silva, filho de João Carlos Cardoso da 
Silva e de Susana Maria da Silva Clemente

Outubro

Dia 5 – Margarida Maria Loureiro Piloto de Sousa Cerquei-
ra, filha de Nuno Manuel Ferreira de Sousa de Azevedo Cer-
queira e de Ana Margarida Loureiro Piloto Cerqueira.

Dia 6 – Rodrigo António Tinoco Felgueiras, filho de Antó-
nio Manuel Gonçalves Felgueiras e de Patrícia Andreia Gaspar 
Tinoco.

Dia 13 – Mafalda Rebelo de Sá, filha de António Jorge Morei-
ra de Sá e de Patrícia Celeste Soares Rebelo.

Dia 20 – Matilde Cardoso Domingues, filha de Nuno Ricardo 
Gomes Domingues e de Paula Alexandra Carvalho Cardoso.

Gonçalo Cardoso Domingues, filho de Nuno Ricardo Go-
mes Domingues e de Paula Alexandra Carvalho Cardoso.

Dia 21 – Sofia Ribeiro Fernandes Ferreira Figueiredo, filha 
de Rui Manuel Ferreira Figueiredo e de Marta Ribeiro Figueire-
do de Jesus Fernandes.

André Duarte Ferreira, filho de Hugo Alexandre Dias Ri-
beiro Ferreira e de Sílvia Maria Rodrigues Soares Duarte.

Dia 28 – Valentina Moreira Roll Silva Marques, filha de Ma-
nuel Moreira da Silva Marques e de Mileidys Perdomo Roll. 

No próximo dia 16 de Dezembro, 

Domingo, às 15.30 horas, na cripta 

do Santuário do Sameiro, os Arautos do 

Evangelho apresentam o seu Concerto de 

Natal.

Às 16.30 horas, será celebrada 

a Santa Missa, presidida pelo Cónego José 

Paulo Abreu, Vigário Geral da Arquidiocese 

de Braga e Presidente da Confraria do 

Sameiro.

Todos estamos convidados a participar!
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Donativos do mês de novembro

Valor Estimada da Obra 550 000,00 €

Valor Anterior: 532 491,92 € 17 508,08 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Magusto 2018 745,00 € 16€763,08  
Magusto 2018 45,00 € 16€718,08  
Livros Sr. Cónego 80,00 € 16€638,08  
Livros Sr. Cónego 160,00 € 16€478,08  
Oferta 12,00 € 16€466,08  
Donativo sameiro (Anónimo) 200,00 € 16€266,08  
Madalena Maria Gonçalves Matos Vaz 1 000,00 € 15€266,08  
M.C.Pinto 100,00 € 15€166,08  
Álvaro Ferreira Alves 10,00 € 15€156,08
Anónimo 10,00 € 15€146,08
José Garrido Fonseca 5,00 € 15€141,08
Livros 20,00 € 15€121,08
Julia Campos 10,00 € 15€111,08
Rosalina Rocha Marques 150,00 € 14€961,08
Anónimo 100,00 € 14€861,08
Anónimo 100,00 € 14€761,08
Anónimo 50,00 € 14€711,08
Anónimo 55,00 € 14€656,08
Anónimo 50,00 € 14€606,08
Anónimo 10,00 € 14€596,08
Memórias do Sameiro 47,62 € 14€548,08
Anónimo 55,00 € 14€493,08
Carvalho Ferreira 20,00 € 14€473,08
Teresa Lurdes (marmelada) 6,00 € 14€467,08
Anónimo 6,00 € 14€461,08
Anónimo 10,00 € 14€451,08
Anónimo 50,00 € 14€401,08
Miguel Novais e esposa (Bodas ouro) 20,00 € 14€381,08
Manuel e Adelaide Vilas Boas (Bodas ouro) 10,00 € 14€371,08
Anónimo 100,00 € 14€271,08
Manuel Moreira Silva Marques 50,00 € 14€221,08
Anónimo 50,00 € 14€171,08
José da Costa Pinheiro 20,00 € 14€151,08
Alexandre Morgado 20,00 € 14€131,08

Total 535 868,54 € 14 131,46 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de outubro a 20 de novembro de 2018

IN 
MEMORIAM

 Deus, na Sua infinita misericórdia, chamou 
a Si, no passado dia 11 de Novembro, o Senhor 
Padre Avelino Guerra Fontes, o qual foi confessor 
e colaborador no Santuário do Sameiro durante 
vários anos. 

O Pe. Avelino Ferreira Guerra Fontes nasceu 
a 25 de Janeiro de 1928 na paróquia de S. Paio 
de Merelim, arciprestado de Braga. Foi ordenado 
sacerdote a 11 de Julho de 1954. Após a sua or-
denação, foi nomeado pároco de Semelhe e Gon-
dizalves, em Braga, e ainda nesse mesmo ano 
pároco de S. Paio de Parada de Tibães.

Em Junho de 1959 foi dispensado de Parada 
de Tibães e em 1973 das restantes paróquias. 
Assume então a paróquia de S. Mateus de Oli-
veira no arciprestado de Vila Nova de Famalicão.

Em 1979 abraçou uma nova missão e foi 
nomeado capelão do Sanatório do Barro, Tor-
res Vedras, onde permaneceu por cerca de 20 
anos. No ano 2000 regressou à Arquidiocese de 
Braga com o encargo de capelão da Comunida-
de das Irmãs Servas de Jesus de Caridade, em 
Braga. Até Dezembro de 2017, vinha, todos os 
Domingos, desde manhã até à tarde, atender os 
peregrinos em confissão, incentivando-os a que 
crescessem no amor a Jesus Sacramentado e a 
Nossa Senhora, bem como na intensificação da 
oração pelos sacerdotes. Era um sacerdote bom, 
humilde e verdadeiramente de Deus, transmitin-
do serenidade e paz!

A Confraria do Sameiro, une-se agora em 
oração e agradece a Deus pelo seu ministério sa-
cerdotal e pelo dom da sua vida, apresentando à 
família do Senhor padre Avelino as mais sentidas 
condolências! Que Nossa Senhora do Sameiro o 
receba no Seu colo materno!

Paz à sua alma!
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 Quando Jesus disse do alto da Cruz: “Mu-
lher, eis aí o teu Filho!” (Jo 19,26), não lhe con-
fiou apenas o seu discípulo predilecto. Em São 
João, estão representados todos os discípulos e 
discípulas de Cristo, isto é, toda a Igreja e, em 
última análise, toda a humanidade.  Jesus con-
fiou a Sua Mãe toda vida deles até à Casa ce-
leste. MARIA abraça no seu amor maternal todo 
o percurso da nossa vida: Ela acompanha não 
somente o nosso caminho de peregrinos aqui 
na terra, mas também após a morte, quando 
precisamos ainda dum tempo de purificação no 
purgatório, antes de poder entrar no céu. Como 

NOSSA SENHORA E AS ALMAS DO PURGATÓRIO
Mãe da Igreja ela é Mãe da Igreja peregrina 
(militante), Mãe da Igreja triunfante lá no céu, 
mas também não menos Mãe da Igreja pade-
cente, sofredora no purgatório. Ela é, portanto, 
nossa querida Mãe cá na Terra, Rainha de todos 
os Santos no céu e Mãe das Almas benditas no 
lugar da purificação (em latim “purgatorium”).

“Nada de impuro pode entrar no céu” (Apo-
calipse 21,27). Certamente, a maioria dos ho-
mens, na hora da morte, não são totalmente 
livres das manchas de pecados veniais. Devem 
ser, portanto, como o ouro, acrisolados no fogo 
do amor de DEUS e auxiliados pelas orações e 
sacrifícios que lhes advem de almas generosas 
da Igreja peregrina e pela intercessão dos San-
tos da Igreja celeste. Em favor de si mesmos, 
estas pobres almas não podem fazer mais nada; 
o tempo da jornada terrestre terminou, da qual 
Nosso Senhor diz: “Caminhai enquanto tendes 
luz, para que as trevas não vos apreendam” 
(Jo 12,35). Podemos imaginar com que anseio 
estas almas esperam a nossa ajuda, de modo 
especial a ajuda da Mãe e Rainha de todas as 
Almas que se encontram no Purgatório, para 
que quanto antes possam entrar no Céu, “sem 
rugas e manchas” (Ef 5,27), imaculadas.

Tudo isto é bem ilustrado por uma anota-
ção no diário de Santa Faustina (Nº 20): «Nessa 
altura, perguntei ao Senhor: “Por quem mais 
devo rezar?” Jesus respondeu-me que na noi-

te seguinte mo daria conhecer. E foi então que 
vi chegar o Anjo da Guarda, que me mandou 
acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei 
num lugar nebuloso, cheio de fogo, e reparei que 
dentro das chamas havia uma enorme multidão 
de almas sofredoras. Essas almas rezavam com 
muito fervor, mas sem nada conseguirem obter 
para si próprias: apenas nós as podemos ajudar. 
O meu Anjo de Guarda nem por um momento se 
afastou de mim. Perguntei a essas almas qual 
era o seu maior sofrimento. Responderam me, 
unânimes, que o maior tormento que padeciam 
era o do ardente desejo de DEUS. Vi a Mãe de 
DEUS, que visitava as almas do Purgatório. Al-
mas estas que chamam a Maria a “Estrela do 
Mar”. Ela leva – lhes refrigério. Bem desejava 
ter conversado mais com essas almas, mas o 
meu Anjo da Guarda fez-me sinal para sairmos. 
E retirámo-nos pela porta dessa prisão de sofri-
mento. Ouví então uma voz interior que me di-
zia: “A Minha Misericórdia não deseja isto, mas 
a Justiça exige-o”. Foi a partir desse momento 
que comecei a ficar em mais estreita ligação 
com as almas sofredoras».

Queremos nós também nunca cessar de 
rezar fervorosamente pelas benditas almas do 
purgatório, especialmente neste mês de No-
vembro. Elas – nossas melhoras amigas – fica-
rão gratas a nós por toda eternidade.

Pe. Armín Maria, Prior da Ordem de Santa Cruz - Sameiro

Novena  
29 de Novembro a 6 de Dezembro

Segunda a Sexta-feira:
16.15h – Terço e Missa

Aos Sábados e Domingos:
16.00h – Terço

16.30h - Missa

7 de Dezembro (Sexta-feira)
16.00h – Terço

16.30h – Missa Vespertina da Solenidade 

da Imaculada Conceição.

Festa
8 de Dezembro (Sábado)
07.30h – Missa (na Basílica)

08.30h – Missa (na Cripta)

09.30h – Missa (na Cripta)

11.00h – Missa Solene de Festa, na cripta.

 - Admissão dos novos Irmãos da Confraria 
do Sameiro. 

15.00h – Hino AKATISTOS, na cripta.

16.30h – Missa (na cripta)

CONFISSÕES 
(Capela da Reconciliação – Cripta)

08.30h – 12.00h

14.30h – 16.30h

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
PADROEIRA DO SANTUÁRIO DO SAMEIRO 2018
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CASAMENTOS 
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

O PRESÉPIO 
SÍMBOLO 
DO NATAL. 
COMO 
NASCEU?

O presépio é uma das representações 
mais singelas do nascimento de Jesus Cristo. 
Procura resgatar a importância e magnitude 
daquele momento ao mesmo tempo que nos 
lembra a forma simples e humilde em que se 
deu o nascimento.

Esta representação foi criada por São 
Francisco de Assis em 1223 que, em compa-
nhia de Frei Leão e com a ajuda do senhor Gio-
vanni Vellina, montou numa gruta da floresta 
na região de Greccio, Itália, a encenação do 
nascimento de Jesus Cristo.

Na época, havia 16 anos que a Igreja tinha 
proibido a realização de dramas litúrgicos nas 
Igrejas mas São Francisco pediu a dispensa da 
proibição. desejoso que estava de lembrar ao 
povo daquela região a natividade e o amor a 
Jesus Cristo.

O povo foi convidado para a missa e ao 
chegarem à gruta encontraram a cena do nas-
cimento vivenciada por pastores e animais. 
São Francisco morreu dois anos depois, mas 
os frades Franciscanos continuaram a reali-
zar a representação do presépio utilizando as 
mesmas imagens.

As palavras de paz e serenidade de São 
Francisco trazem até nós o sentido verdadei-
ro do Natal: “Todos os homens nascem iguais, 
pela sua origem, seus direitos naturais e divi-
nos e seu objeto final”

Arq. Rosália Dias

Setembro 2018

Dia 1  Carlos Manuel da Silva Ferreira e Jenifer 
Maria Mora Leal

Dia 8  Thierry José Ferreira e Marine Marguerite 
Maria Houllier

           João Pedro Fernandes de Araújo e Marga-
rida Alexandra Ribeiro Peixoto

        Pedro Miguel Leal Teixeira e Luísa Odete 
Barbosa Figueiredo

Dia 14  Paulo Adelino Taveira Santos Pinto da 
Cunha e Tânia Gomes Ferreira

         João Pedro Afonso Fernandes e Maria José 
Vieira Fernandes

Dia 15  Francisco José Braga Fernandes e Paula 
Cristina Rocha da Silva

        Manuel Alexandre Pinto da Rocha e Sara 
Virgínia Laureano Alves

          Abel Hugo Fernandes Vieira e Aida Antónia 
Antunes de Freitas

Dia 16  João André Rodrigues Machado e Keshini 
Anastacia Gunatilleka

Dia 21  Sérgio Filipe da Silva Duarte e Daniela 
Henriques Vilas Boas

Dia 22   Paulo Alexandre da Silva Lopes e Carla 
Susana Ferreira Leite

Dia 28   Miguel Rúben Macedo Pinho e Beatriz 
Bastos Moreira

Dia 29   Pedro Orlando Pacheco Teixeira Alves e 
Eliana Nânci Martins Torres

Dia 30  João Alberto Neves Ferreira da Silva e 
Cristiana Lopes Cardoso

Outubro 2018

Dia 5  Vítor Manuel da Costa Pacheco e Helena 
Isabel Ribeiro Monteiro

Dia 6  André Matos Ferreira e Vera Lúcia Rodri-
gues da Silva

         António Manuel Gonçalves Felgueiras e Pa-
trícia Andreia Gaspar Tinoco

Dia 7  Frederico Alexandre Nunes de Cáceres Al-
ves e Daniela Margarida de Pinho tavares Pereira

Dia 13  Thierry Zão da Silva e Cláudia Maria Pe-
reira dos Santos

          Hugo Miguel Martins Monteiro da Silva Tei-
xeira e Elisabete Cristina Barbosa de Jesus

Dia 14  Paulo Sérgio Rodrigues Esteves e Diana 
Alexandra Gonçalves Pimenta

Dia 19  Francisco Rafael Moreira Marques e Pau-
lina Magdalena Korzonek

Dia 20  Nuno Ricardo Gomes Domingues e Paula 
Alexandra Carvalho Cardoso

        Pedro Miguel Pinto da Silva e Carla Sofia 
Monteiro Amaral

             Lúcio Flávio Vilaça Dias e Eva Sofia Mendes 
Calicis

Dia 27  António Manuel Pereira Barbosa e Bárbara 
Sofia Vaz Pires

          Luís Gabriel da Silva Luiz e Maria Ângela 
Esteves Ribeiro

MAGUSTO NO SAMEIRO
Realizou-se, no pasado dia 04 de No-

vembro, na Colunata do Sameiro, mais um 
convivo entre aqueles que gostam do San-
tuário do Sameiro, traduzido num animado 
magusto, que reuniu mais de duas centenas 
de convivas, que tiveram oportunidade de 
saborear umas magnificas castanhas trans-
montanas, para além de umas fevereas de-
liciosas e um quentinho caldo verde.

Com animação musical a cargo do Gru-
po de Cavaquinhos de Espinho, assim se 
passou, em festa, este final de dia, em que 
se comemorou o Dia do Irmão da Confraria 
de Nosse Senhora do Sameiro.

Cabe-nos agradecer, para além do Gru-
po de Cavaquinhos de Espinho, aos mesá-

rios Fernando Araújo, Manuel Duarte  e Joa-
quim Rodrigues pelas ofertas das castanhas, 
e vinho consumidos no Magusto, à Professora 
Maria José Silva pela oferta das feveras e à 
padaria Albano & Filhos,Lda por terem assado 
as castanhas e oferecido o pão.

Resta-nos agradecer a todos os que esti-
veram presentes pela alegria que nos trouxe-
ram e pela ajuda que, com o valor da entrada, 
simbolico de 5 castanhas, contribuiram para 
as obras da Basílica do Sameiro. Bem Hajam.

José Campos
Confraria do Sameiro

 Podem ver o vídeo do magusto em:
https://youtu.be/kjzdhUwDF0A
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A DEVOÇÃO MARIANA DO SERVO DE DEUS 
PADRE ADÃO VAZ DE FARIA

A ORIGEM DO NATAL

  A devoção mariana é, para o Padre Adão, 
um meio importante para cultivar o sentir e o 
viver com a Igreja, na imitação das virtudes Da-
quela que, por vontade divina, é a Mãe da Igre-
ja. A Virgem Maria, pelo facto de ser a Mãe da 
Cabeça do Corpo Místico de Cristo, é, verdadei-
ramente, Mãe da Igreja e Mãe da Humanidade. 
Pode, então, concluir-se que a maternidade es-
piritual de Maria é sinal e auxílio precioso para 
toda a Igreja, já que, na intenção do Senhor Je-
sus Cristo, tal maternidade estende-se a todos 
os membros do seu Corpo Místico, representado 
junto à cruz, pelo Apóstolo João.

De facto, Maria é Mãe de Deus e Mãe dos 
Homens. Se a filiação implica semelhança e 
se somos filhos de Maria, devemos fazer tudo 
para nos parecermos com Ela, praticando as 
virtudes que Ela mais ama e amando a Jesus 
como Ela amou. Nesta ordem de ideias, afirma 
o Padre Adão, com grande veemência, não se 
pode ser Cristão sem se ser devoto de Maria, 
amando-A e imitando-A.

Como em Maria se realizou o encontro 
de Deus com o Homem, pelo mistério da En-
carnação, então Ela é o caminho seguro para 
Deus, é a grande condutora para Cristo, seu 
Filho. Assim, a Virgem Santa, associada à Obra 
redentora de seu Filho, de forma incompará-
vel, continua na História de todos os tempos 
a interceder por todos os Homens. Como esta 
Mãe não abandona os seus filhos, através dos 
tempos e das inquietudes da vida, Ela continua 
a fazer sentir o seu influxo maternal nas horas 
calamitosas e mais conturbadas da História. É, 
portanto, neste contexto, que se deve entender 
o tão estrondoso facto teológico da Cova da 
Iria, ocorrido em 1917. 

Na verdade, a presença da Mãe de Deus e 
nossa terna Mãe, em Fátima, é a manifestação, 

“Para entendermos a história do natal te-
mos que buscar a origem da palavra natal. Nas 
línguas latinas o vocábulo Natal deriva de Na-
tividade, ou seja, referente ao nascimento de 
Jesus. Em inglês o termo utilizado é Christmas, 
literalmente “Missa de Cristo”. Já na língua ale-
mã, é Weihnachten e têm o significado de ‘Noite 
Bendita’.”

No ano 245 d.C., o teólogo Orígenes re-
pudiava a ideia de se festejar o nascimento de 
Jesus “como se fosse um Faraó”. Há inúmeros 
testemunhos de como os primeiros cristãos va-
lorizavam cada momento da vida de Jesus Cris-
to, especialmente sua Paixão e Morte na Cruz. 
No entanto, não era costume na época come-
morar o aniversário e portanto não sabiam que 
dia havia nascido o seu Senhor. Os primeiros 
testemunhos indicam datas muito variadas, e 
o primeiro testemunho directo que afirma que 
Jesus Cristo nasceu no dia 25 de Dezembro é 
de Sexto Júlio Africano, no ano 221.

De acordo com o almanaque romano, a fes-
ta já era celebrada em Roma no ano 336 d.C. 
Na parte Oriental do Império Romano, come-
morava-se em 7 de janeiro o seu nascimento, 
ocasião do seu baptismo, em virtude da não-

na História, do amor materno da Mãe de mise-
ricórdia, que atenta às necessidades dos seus 
filhos, não cessa de os proteger e encaminhar. 
A mensagem de Fátima é a mesma de Cristo, 
e, em consequência, resume a mensagem do 
Evangelho. Logo, ouvindo e meditando na voz 
da Virgem do Rosário de Fátima, encontrar-se-
-á uma via segura para chegar mais perto de 
Deus, pela oração e pela penitência, conforme 
os seus insistentes pedidos. 

Nesta linha, sublinha o Padre Adão, não se 
deve menosprezar a recitação do Terço, mas, 
ao contrário, deve valorizar-se, porque o terço 
é a oração dos pobres e dos ricos, dos sábios 
e dos ignorantes, dos jovens e dos idosos, dos 
santos e dos pecadores. Espalhar esta devo-
ção, é dar às almas o pão espiritual de cada 
dia, em nosso peregrinar nesta terra. Aceitar 
e viver a mensagem que Nossa Senhora veio 
comunicar em Fátima, cumprindo-a através da 
oração, da penitência, do amor e da pureza, 
é renovar, continuamente, o desejo de fazer a 
vontade de Deus, que estende a sua misericór-
dia de geração em geração (cf. Lc 1, 50). 

P. João Paulo Quelhas Domingues

-aceitação do Calendário Gregoriano. No século 
IV, as igrejas ocidentais passaram a adotar o dia 
25 de dezembro para o Natal e o dia 6 de janei-
ro para Epifania (que significa “manifestação”). 
Nesse dia comemora-se a visita dos Magos.

A celebração do Natal de Jesus foi instituída 
oficialmente pelo Papa Libério, no ano 354 d.C. 

Segundo estudos, a data de 25 de dezem-
bro não é a data real do nascimento de Jesus. 
A Igreja entendeu que devia cristianizar as festi-
vidades pagãs que os vários povos celebravam 
por altura do solstício de Inverno.

Portanto, segundo certos eruditos, o dia 
25 de dezembro foi adotado para que a data 
coincidisse com a festividade romana dedica-
da ao “nascimento do deus sol invencível”, que 
comemorava o solstício do Inverno. No mundo 
romano, a Saturnália, festividade em honra ao 
deus Saturno, era comemorada de 17 a 22 de 
dezembro; era um período de alegria e troca de 
presentes. O dia 25 de dezembro era tido tam-
bém como o do nascimento do misterioso deus 
persa Mitra, o Sol da Virtude.

Assim, em vez de proibir as festividades pa-
gãs, forneceu-lhes simbolismos cristãos e uma 

nova linguagem cristã. As alusões dos padres 
da igreja ao simbolismo de Cristo como “o sol 
de justiça” (Malaquias 4:2) e a “luz do mundo” 
(João 8:12) expressam o sincretismo religioso.

As evidências confirmam que, num esforço 
de converter pagãos, os líderes religiosos ado-
taram a festa que era celebrada pelos romanos, 
o “nascimento do deus sol invencível” (Nata-
lis Invistis Solis), e tentaram fazê-la parecer 
“cristã”. Para certas correntes místicas como o 
Gnosticismo, a data é perfeitamente adequada 
para simbolizar o Natal, por considerarem que 
o sol é a morada do Cristo Cósmico. Segundo 
esse princípio, em tese, o Natal do hemisfério 
sul deveria ser celebrado em junho.

Há muito tempo se sabe que o Natal tem 
raízes pagãs. Por causa de sua origem não-bí-
blica, no século 17 essa festividade foi proibida 
na Inglaterra e em algumas colónias america-
nas. Quem ficasse em casa e não fosse traba-
lhar no dia de Natal era multado. Mas os velhos 
costumes logo voltaram, e alguns novos foram 
acrescentados. O Natal voltou a ser um grande 
feriado religioso, e ainda é em muitos países. 

Pesquisa de José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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No  passado dia 5 de Outubro, sexta-feira, 
teve lugar no Santuário do Sameiro a admis-
são de oito novos cooperadores dos Arautos 
do Evangelho.

A cerimónia foi presidida pelo Pe. António 
Coluço, EP, e concelebrada pelo Pe. Roberto 
Sato, EP, e pelo Pe. Samuel Maia, EP.

Iniciada com a tradicional entronização e 
coroação da Imagem do Imaculado Coração 
de Maria, a Solene Eucaristia teve na im-
posição de capas um momento de grande 
emoção e simbolismo, testemunhados pelos 
sorrisos e lágrimas dos novos cooperadores. 
Portar a capa de um Cooperador dos Arautos 
do Evangelho significa identificar-se com o 
carisma e, sem desconsiderar as suas obri-
gações familiares e profissionais, assumir um 
maior compromisso a serviço da Igreja e do 
próximo.

Que Nossa Senhora os abençoe nesta mis-
são!

 O dia 13 de Outubro, data em que se assi-
nala a última aparição de Nossa Senhora em 
Fátima, foi vivido de maneira muito especial 
por cerca de dois mil e quinhentos fiéis de 
diferentes dioceses do país, que se congre-
garam no Santuário do Sameiro para renova-
rem de maneira solene a sua consagração à 
Virgem Maria.

A abertura da cerimónia foi marcada pela 
entronização e coroação da Imagem Pere-
grina do Imaculado Coração de Maria, após 
a qual, a uma só voz e um só coração, a nu-

No Domingo, 14 de Outubro, o Coro do 
Santuário do Sameiro realizou o seu convívio 
anual. De manhã, fomos até à igreja paroquial 
de Perafita, onde, juntamente com o Coro P. 
Ângelo Pinto participámos e solenizámos a 
Missa Dominical das 10.00h. Um obrigado ao 
Pároco, ao Rúben Fernandes e a todos os ele-
mentos do Coro pelo simpático acolhimento. 
Depois, houve tempo para visitarmos a igreja 
do Bom Jesus de Matosinhos e passearmos 
pela Foz do Douro. O almoço foi servido na 
Casa Diocesana de Vilar. À tarde, participámos 

Dia 5 – Reunião de Curso de Sacerdotes 
dos Seminários Arquidiocesanos de Braga, 
organizado pelo Pe. Manuel Fonseca

- Missa da recepção de novos cooperado-
res dos Arautos do Evangelho presidida pelo 
Pe. António Coluço, EP.

Dia 7 – Grupo da Paróquia de Santa Ma-
ria de Hamilton (Canadá). Concelebrou o Pe. 
Heitor Antunes

Dia 10 – Missa de grupo Polaco (28 pe-
regrinos)

Dia 13 – Celebração do 101º aniversário 
da última aparição de Nossa Senhora em Fá-
tima pelos Arautos do Evangelho

Dia 14 – Missa comemorativa do 70º ani-
versário da Liga Eucarística presidida pelo P. 
Manuel Morujão, SJ e com transmissão tele-
visiva pela TV Canção Nova.

- Missa de um Grupo do Senegal (Capela 
de Nossa Senhora de Fátima – Cripta)

Dia 15 – Missa para os utentes da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Núcleo de Macieira de 
Rates (Barcelos) presidida pelo Pe. Rui Sousa

Dia 18 – Missa de um Grupo de peregri-
nos do Brasil presidida pelo Pe. Nobre

Dia 22 - Missa de dois Grupos de peregri-
nos do Brasil (60 pessoas)

Dia 26 – Universidade Sénior de Felguei-
ras (50 pessoas)

Dia 27 – Coro da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lamego. Solenizou a Missa das 
16.30 horas

Dia 28 – Grupo de utentes e funcioná-
rios do Centro Social Paroquial de São João 
Baptista de Cepelos e São Pedro de Castelões 
(Vale de Cambra)

NOTÍCIAS
no Encontro de Coros, na igreja paroquial de 
Areosa, Porto, por ocasião das festividades 
em honra da Padroeira, Nossa Senhora da 
Areosa. Na nossa apresentação, executa-
mos obras de M. Faria, H. Faria, J. Santos, A. 
Cartageno e C. Silva. Foi um lindo momento 
de oração! Parabéns aos outros coros par-
ticipa  ntes: Coro da Areosa e Coro Serenis-
simus (Maia). No final, houve um agradável 
momento de confraternização. Obrigado pelo 
convite e acolhimento a todos, em particular, 
ao Pároco da Areosa e ao Maestro do Coro, o 
Bruno Outeiro. Bem-hajam! Foi um dia para 
estreitarmos laços de amizade e confraterni-
zação, sempre unidos pela música! Bem-haja 
a todos pelo excelente dia.

Novos Cooperadores 
dos Arautos do Evangelho

101º aniversário da última 
aparição de Nossa Senhora 
em Fátima

Participação do Coro do Sameiro 
no Encontro de Coros no Porto

Grupos inscritos na Reitoria do 
Santuário em Outubro 2018

merosa assembleia fez ecoar pelo recinto do 
santuário o texto da  Consagração a Jesus 
Cristo pelas Mãos de Maria, oração deixada 
pelo grande santo mariano do séc. XVIII, São 
Luís Maria Grignion de Montfort.

O evento culminou com a Celebração Eu-
carística presidida por D. Jorge Ortiga, Arce-
bispo Primaz de Braga, e concelebrada por 
vários sacerdotes Arautos, e animada pelo 
coro e conjunto instrumental da instituição.

D. Jorge Ortiga deixou aos Arautos e a to-
dos os participantes efusivas palavras de Fé 
e alegria, testemunhando a fervorosa adesão 
a esta iniciativa e à instituição que encontra 
em Maria, na Eucaristia e no Papa a sua fonte 
de inspiração e dinamismo apostólico e mis-
sionário.


