
A Mãe não é assim!...

Estamos muito longe da perfeição da Mãe. 
Nossa Senhora não é como nós.
 Na verdade, fôramos nós os visados, 
na cena da Anunciação, e o discurso soaria 
mais ou menos assim, por telemóvel: sabes, 
prima Isabel, fui informada pelo Arcanjo Ga-
briel que estás grávida. Dada a tua avança-
da idade, certamente que a gravidez te trará 
algumas complicações. Espero visitar-te em 
breve, mas, por agora, não me dá muito jeito. 
 Compreendes: não posso abando-
nar o José; aliás, tenho com ele muitas coi-
sas a acertar. 
É que também eu estou grávida. Sei que isso 
não é doença. Até é uma bênção. Mas posso 
vir a ter enjoos, indisposições… E se ficar por 
cá, as vizinhas, problemas havendo, sempre 
me deitarão uma mão… 
Depois, sabes que estes tempos são perigo-
sos: deixar a minha casa devoluta, sozinha, 
abandonada, não sei por quanto tempo…
E a insegurança que anda aí por essas es-
tradas, já imaginaste, querida prima, a que 
perigos não me iria expor?!
Também não conheço o Centro de Saúde 
daí, os horários de funcionamento, se os mé-
dicos são bons…
E, claro, como sobreviveria a tanto cansaço 
da viagem, pois vives para lá da montanha, 
noutra região?!...
Por fim, sabes que não abundo em verbas, 
não vivo folgada. Sou pobre. E ainda por 
cima, também eu agora com um filho para 
criar…
Sim, fôramos nós a falar e a prima Isabel teria 
ouvido todas essas desculpas. E ficaria sem 
ajuda. E ficaria à espera. E ficaria cheia de 
nada, embrulhado este num arrazoado de 
palavras melífluas. Ficaria em stand by, ador-
mecida com palavreados nefelibaticamente 
caritativos…
Tanto assim é, que até costumamos dizer: 
depois do batizado feito, não faltam padri-
nhos. Ou: nas dificuldades é que percebe-
mos quem são os amigos…  
Nunca nos dá jeito. Nunca é hora boa para 
emprestar dinheiro. Nunca nos apanham 

quando até estaríamos disponíveis…
Felizmente, Nossa Senhora não é assim! A 
Mãe, não é assim!
Mal percebe que a prima Isabel precisa de 
ajuda, sem pensar em si, faz-se à estrada, 
desinstala-se, vai para o caminho, deixa as 
suas comunidades e as suas coisas e as vizi-
nhas e as seguranças e avança…
Não vai (como nós, se é que vamos…) a ar-
rastar a asa; não, diz-se no texto bíblico que 
caminha apressadamente, com efetiva e 
enérgica vontade de ajudar…
Não olha à dificuldade do caminho, embora 
sabendo que há uma montanha para atraves-
sar…
Não se preocupa com o conta-quilómetros, 
embora sabendo que a prima mora longe, na 
cidade de Judá.
Por fim, não leva relógio. Permanecerá junto 
da prima Isabel durante todo o tempo neces-
sário a um feliz parto de João Batista.
Que melhor exemplo para nós?! Quem me-
lhor nos poderá explicar o que é o Advento, 
o que é o Natal, o que significa o verdadeiro 
encontro com Deus?!
Quem melhor nos poderá explicar o que sig-
nifica a santidade, o amor, a caridade, a co-
munhão com Deus e com o próximo?!
Sejamos nós capazes, Mãe querida, de imitar 
o teu exemplo. E as luzes de Natal brilharão 
por todo o lado. E o firmamento será estrela-
do. E o sol aquecerá o coração dos homens. 
E o amor espalhará felicidade em todos os 
corações. E o Natal será verdadeiro. E o ano 
de 2019 será de felicidade, paz e bem-estar.
E esse é o ano novo que a todos quero de-
sejar!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria  

de Nossa Senhora do Sameiro
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A Senhora do Sameiro
Tem sempre abertos os braços
E diz a cada romeiro
Abençoando-lhe os passos:

Espero no meu Altar
Quem dos meus olhos se abeira,
De coração a sangrar
E a alma toda em fogueira.

A Senhora do Sameiro
Jamais, à noite, adormece,
Para ouvir do povo inteiro
Os louvores que lhe tece.

Quando o Sameiro se banha
De Sol, as nascer do dia,
É toda a sacra Montanha
Que Lhe canta: Avé Maria!

Não há nas ruas de Braga
E nas terras ao redor
Quem, sofrendo, lhe não traga
O seu recado de amor.

Portugal é caminheiro
Que, de caminho em caminho,
A Senhora do Sameiro
Chama às alturas do Minho.

Moreira das Neves 
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Moreira das Neves

Francisco Moreira das Neves nasceu em Gan-

dra, Paredes do Douro, em 18 de Novembro de 1906 

e faleceu em Lisboa em 31 de Março de 1992. 

Ordenado sacerdote em 25 de Maio de 1929, 

foi posteriormente elevado à dignidade de Monse-

nhor. Em 1934 foi nomeado Chefe de Redação do 

“Novidades”, cargo que desempenhou até que esse 

jornal deixou de se publicar, após o 25 de Abril de 

1974. Colaborou com Monsenhor Lopes da Cruz na 

criação da Rádio Renascença e participou em pro-

gramas da Emissora Nacional e da Radiotelevisão 

Portuguesa.

É autor de livros de poemas como: Sonho Azul 

(1931), Hóstia Florida (1936), As Sete Palavras de 

Nossa Senhora (1938), Leal Conselheiro Infantil 

(1940), Mendigo de Deus (1944), A Tarde e o Céu 

(1954), Cristo Sobre o Tejo (1959), Lisboa (1966), 

Terra Verde (1971), Caminhos do Sangue (1982), 

Postumamente foram publicados: Novos Cantares 

de Santa Maria (1996) e Variações Sobre a Sauda-

de (2003). Foram reeditados Mendigo de Deus e As 

Sete Palavras de Nossa Senhora.
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Donativos do mês de dezembro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 535 868,54 € 14 131,46 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anónimo 10,00 € 14€121,46  
António Ferreira 50,00 € 14€071,46  
Rosa F 10,00 € 14€061,46  
Anónimo 50,00 € 14€011,46  
Nicolas peregrino da cidade de Belém 100,00 € 13€911,46  
Manuel Coelho e Antónia da Conceição (bodas de ouro) 50,00 € 13€861,46  
José Meireles Pereira 50,00 € 13€811,46  
José Pereira Matos e Maria Dores Matos Marques (bodas de ouro) 20,00 € 13€791,46  
Ernesto Rodrigues e Arminda Rodrigues (bodas de ouro) 60,00 € 13€731,46
Manuel Cunha e Rosa Arantes (bodas de ouro) 10,00 € 13€721,46
Arautos do Evangelho (concerto de Natal) 200,00 € 13€521,46
Albino Ferreira Martins 50,00 € 13€471,46
Anónimo 10,00 € 13€461,46
David Santos 28,00 € 13€433,46
Anónimo 10,00 € 13€423,46
Laura Monteiro 10,00 € 13€413,46
Joaquim Moreira Fernandes 50,00 € 13€363,46
João Alberto Machado Ribeiro 20,00 € 13€343,46
Anónimo 10,00 € 13€333,46
Albino Ferreira Martins 50,00 € 13€283,46
Total 536 716,54 € 13 283,46 €  

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

O tema para o 52º Dia Mundial da Paz que se vai assinalar 
no dia 1 de janeiro de 2019 é “A boa política está ao serviço 
da paz”.

O Papa Francisco afirma que “a responsabilidade políti-
ca pertence a cada cidadão”, nomeadamente “quem recebeu 
o mandato de proteger e governar”, salvaguarda o direito e 
incentiva “ao diálogo entre os atores da sociedade, entre ge-
rações e culturas”. “Não há paz sem confiança recíproca”, 
acrescenta o Papa. A confiança tem como primeira condição 
o respeito pela palavra dada” e o compromisso político “traz a 
preocupação pelo futuro da vida e do planeta, dos mais jovens 
e das crianças, na sua ânsia de realização”. 

“Quando o homem é respeitado nos seus direitos, nasce 
nele o dever de respeitar os direitos dos outros”. “Os direitos 
e os deveres do homem aumentam a consciência de perten-
cer a uma mesma comunidade, com os outros e com Deus. 
Somos, portanto, chamados a defender e a anunciar a paz 
como uma boa notícia de um futuro onde cada pessoa seja 
considerada na sua dignidade e nos seus direitos”, conclui.

DIA MUNDIAL DA PAZ
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HOMILIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

1.A Palavra proclamada, nesta Solenidade 
da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada 
Virgem Maria, apresenta duas passagens deci-
sivas da História da Salvação: poderíamos dizer 
que nos conduzem à origem do bem e do mal. 

O Livro do Génesis apresenta-nos o primei-
ro não, o não das origens, o não humano, quan-
do o homem preferiu olhar para si mesmo, e 
não para o seu Criador; quis agir sem depender 
de ninguém, preferiu ser autossuficiente. Mas 
comportando-se assim, saindo da comunhão 
com Deus, perdeu-se a si próprio e começou a 
ter medo, a esconder-se e a acusar quem lhe 
estava próximo (cf. Gn 3, 10.12). São estes os 
sintomas: o medo é sempre um sintoma de um 
não a Deus, indica que eu digo não a Deus; acu-
sar os outros sem olhar para mim mesmo de-
monstra que me afastei de Deus. 

É isto que o pecado faz. Mas o Senhor não 
deixa o homem à mercê do seu mal; procura-
-o imediatamente e dirige-lhe uma interrogação 
cheia de apreensão: «Onde estás?» (v. 9). Como 
se dissesse: «Detém-te, pensa: onde estás?». É a 
pergunta de um pai e de uma mãe, tantas vezes 
através do telemóvel, quando procuram um filho 
ou uma filha perdidos por maus caminhos, tan-
tas vezes destrutivos e de dependências: «Onde 
estás? Em que situação te encontras? Precisas 
de alguma coisa? Estás bem de saúde?».

2.O segundo trecho crucial, narrado no 
Evangelho de hoje, é quando Deus vem habitar 
no meio de nós. E isto tornou-se possível através 
de um grande sim — o do pecado foi um não; 
este é o sim, um grande sim — o sim de Maria 
no momento da Anunciação. Mediante este sim 

Jesus começa a percorrer os caminhos da hu-
manidade; começou-o em Maria, transcorrendo 
os primeiros meses de vida no ventre da sua 
Mãe: não se manifestou já adulto e forte, mas 
seguiu todo o percurso de um ser humano. Fez-
-se igual a nós em tudo, exceto no pecado. Para 
isso escolheu Maria, a única criatura sem pe-
cado, Imaculada. No Evangelho, Ela é chamada 
«cheia de graça» (Lc 1, 28). Quer dizer que nela 
não há espaço para o pecado. E também nós, 
quando nos dirigimos a Ela, reconhecemos esta 
beleza: invocamo-la como «cheia de graça», 
sem sombra do mal, desde a conceção.

3.Maria responde à proposta de Deus, di-
zendo: «Eis a serva do Senhor» (v. 38). O seu sim 
é completo, total, para a vida inteira, sem condi-
ções. É o sim mais importante da história, o sim 
humilde que inverte o não soberbo das origens, 
o sim fiel que cura a desobediência, o sim dispo-
nível que aniquila o egoísmo do pecado.

Dentro de cada um de nós há uma coleção 
sins a meias, os nossos famosos e recorrentes 
“nins”, muitos sins fracassados. O pecado enve-
lhece-nos por dentro. E envelhece-nos rapida-
mente! Ao contrário cada sim a Deus dá origem 
a uma história de salvação, tanto para nós como 
para os outros. Como fez Maria com o seu sim 
pessoal.

Voltemos então, neste Advento, ao confes-
sionário, mesmo se sentimos o peso e a vergo-
nha pelos nossos pecados! Pois “é melhor corar 
uma vez do que empalidecer mil vezes; coramos 
uma vez, mas os pecados são-nos perdoados” 
(Papa Francisco, Audiência, 20.11.2013) e en-
tão ficaremos “mais brancos do que a neve” 

(Sal.50,9). 

Maria Imaculada, a cheia de graça, é o mo-
delo perfeito, que nos inspira, nesta limpeza in-
terior! Com Ela e como ela, sejamos imaculados 
no amor, para nos tornarmos luzeiros de espe-
rança, para um mundo melhor!

4.Hoje, são proclamados beatos no santuá-
rio de Notre-Dame de Santa Cruz, em Orano, na 
Argélia, 19 beatos religiosos assassinados neste 
país, entre 1994 e 1996, vítimas da violência dos 
extremistas islâmicos e da guerra civil da Argélia 
que matou mais de 200 mil pessoas. Entre os 
19 novos beatos, estão sete monges trapistas 
do mosteiro de Tibhirine, que em 1996 foram 
raptados e decapitados.

Não estavam em Tibhirine por acaso, cada 
um deles tinha dado o seu sim conscientemen-
te para ir para aquele mosteiro: alguns atraídos 
pela pequenez e pela pobreza daquela comuni-
dade, outros porque era um mosteiro imerso em 
terra islâmica e pensavam que fosse um modo 
direto de tornar presente Cristo e construir uma 
convivência de fraternidade autêntica. Acredita-
vam no diálogo inter-religioso feito na simplici-
dade da vida quotidiana.

No mosteiro de Tibhirine desde há dois 
anos está uma pequena comunidade, Caminho 
Novo, composta por quatro membros. Prosse-
guem a obra do padre Jean Marie Lassausse 
que cuidou esta lugar durante 15 anos. Não é 
um museu, mas casa viva e acolhedora. Tornou-
-se lugar de peregrinação, 95% dos peregrinos 
são muçulmanos, gratos pela presença gratuita 
daqueles homens de oração que deram a sua 
vida por amor. Muitos vão rezar à campa onde 
estão sepultados estes mártires. Muitos visitam 
especialmente a campa do irmão Luc, que era 
médico e porque têm ainda familiares que ele 
curou e aliviou. 

Estes monges, apesar de conscientes do 
risco que corriam, decidiram dizer SIM e ficar 
com aquele povo! Deram a sua vida por amor e 
um amor até ao fim.

O testemunho comovente destes monges 
está narrado no FILME “DOS DEUSES E DOS 
HOMENS”. Como seria bom ver, ou rever, neste 
Advento e em família, este filme.

O Papa Francisco evoca o exemplo destes 
monges na Exortação Apostólica “Gaudete et 
Exultate” (Alegrai-vos e exultai – sobre o cha-
mamento à santidade no mundo atual) de 19 
de março de 2018. O Papa sublinha a santidade 
comunitária que eles heroicamente testemu-
nharam.

“É muito difícil – diz o Papa Francisco - lu-
tar contra a própria concupiscência e contra as 

(Continua na próx. página)
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A IGREJA DE A A Z

JANTAR DE NATAL
ciladas e tentações do demónio e do mundo 
egoísta, se estivermos isolados. A sedução com 
que nos bombardeiam é tal que, se estivermos 
demasiado sozinhos, facilmente perdemos o 
sentido da realidade, a clareza interior, e su-
cumbimos” (GE 140).

Acrescenta o Papa: “A santificação é um 
caminho comunitário, que se deve fazer dois 
a dois. Reflexo disto temo-lo em algumas co-
munidades santas. Em várias ocasiões, a Igreja 
canonizou comunidades inteiras, que viveram 
heroicamente o Evangelho ou ofereceram a 
Deus a vida de todos os seus membros. (…). 
RECORDEMOS O TESTEMUNHO RECENTE DOS 
BEATOS MONGES TRAPISTAS DE TIBHIRINE 
(ARGÉLIA), que se prepararam juntos para 
o martírio. De igual modo, há muitos casais 
santos, onde cada cônjuge foi um instrumento 
para a santificação do outro. Viver e trabalhar 
com outros é, sem dúvida, um caminho de 
crescimento espiritual.” (GE 141).

“Contra a tendência para o individualismo 
consumista que acaba por nos isolar na busca 
do bem-estar à margem dos outros, o nosso 
caminho de santificação não pode deixar de 
nos identificar com aquele desejo de Jesus: 
«Que todos sejam um só, como Tu, Pai, estás 
em mim e Eu em ti» (Jo 17,21). (GE 146)

Sugere-nos o nosso Arcebispo, no Progra-
ma Pastoral deste ano, que tem como objetivo 
“tecer comunidades acolhedoras e missioná-
rias”: procurar ouvir a Palavra de Deus junta-
mente com os que estão à nossa volta, dei-
xando que dê sentido à vida, para que sejam 
vividas com beleza as circunstâncias festivas 
e enfrentados com coragem os momentos de 
prova e sofrimento. É para isto que é bom e 
belo multiplicar os “Grupos Semeadores de Es-
perança” na nossa Arquidiocese.

Maria na tradição da Igreja é apresentada 
como âncora segura no meio das tempestades 
e também como vela que é impulsionada docil-
mente pelo vento do Espírito!

Mulher do sorriso, mãe do silêncio.

Mulher de coragem e mãe do ardor.

Mulher do repouso e mãe do caminho.

Mulher do deserto e mãe do renascer.

Mulher do ocaso e mãe do recordar.

Mulher do presente e mãe do regressar.

Mulher da terra e mãe do amor.

Mulher do futuro, mãe da Vida.

Mulher da espera, mãe da esperança.

Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga

(Continuação da página anterior)

Os funcionários da Confraria do 
Sameiro, reuniram-se, no passado dia 
14 de dezembro, em jantar natalício 
de confraternização, iniciativa esta, 
realizada este ano, pela primeira vez. 
Espera-se maior adesão, em eventos 
futuros, sendo que, este foi o ano de 
lançamento da semente.

A todos, desejam um Feliz Natal e um 
Ano Novo pleno de realizações pessoais e 
profissionais.

DIOCESE (de duas palavras gregas que 
significam pôr em ordem as coisas de casa)

A palavra pertence, primeiramente, ao 
vocabulário profano. Em Atenas significa ad-
ministração, principalmente financeira; para 
os Romanos, uma circunscrição territorial, 
inicialmente a subdivisão de uma provincia; 
pelo contrário, a partir de Duiocleciano (286), 
a diocese engloba várias províncias e pasa a 
significar subdivisões das quatro prefeituras 
do pretório: Itália, Gália, Ilíria, Oriente. Aos 
graus seguintes: diocese – província – cida-
de, correspondia então: exarcado –província 
eclesiástica – Bispado.

Na terminologia eclesiástica, a partir do 
séc. IV, a palavradiocese pode significar quer 
uma jurisdição que engloba várias provincias 
eclesiásticas, quer uma subdivisão de provin-
cia com Bispo próprio, no sentido actual de 
diocese: no principio, porém, uma Ugreja par-
ticular era designada por ecclesia (a Igreja de 
tal lugar) ou então por paroikia (paróquia).

O termo diocese utiliza-se também para 
designar a paróquia actual), dependente da 
Igreja episcopal (cf. Gregório de Tours) e ain-
da, no Ocidente, com o sentido de província 

eclesiástica, sujeita à jurisdição de um metro-
polita.

O sentido de diocese episcopal impõe-se 
cada vez mais na Igreja medieval, ou seja, um 
território confiado a um Bispo e coincidente 
com a cidade (civitas). Será definitivo a partir 
do séc. XIII.

Onde as cidades eram muito numerosas, 
como no Sul da França, fortemente romaniza-
do, o número de dioceses nos sécs. IV-V, era 
igualmente muito grande.

Os Carolíngios quiseram fazer do Bispo e 
da diocese o eixo das suas estruturas religio-
sas. Mas no séc. X, com o desenvolvimento 
de Cluny, graças ao privilégio da isenção, os 
Bispos perdem o poder coercitivo e o poder de 
ordem sobre os centros mais importantes da 
vida espiritual da diocese.

Como reação contra a anarquia feudal, o 
Papado gregoriano centraliza a Igreja, ligando 
estreitamente a si tanto os graus superiores 
das hierarquias da Igreja secular, como da 
Igreja regular. Os Dictatus Papae de Gregório 
VII (1075) afirmam que só o Papa pode divi-
dir uma diocese rica e unir dioceses pobres, 
o que anula as práticas inversas de metropo-

litas e abades poderosos. Em 1092, é Urba-
no II que restaura o antigo Bispado de Arrás, 
apesar da oposição do Bispo de Cambraia e 
do Arcebispo de Remos. O Papado diminuiu, 
além disso, o poder dos Arcebispos através 
da intervenção dos seus legados nos Concí-
lios provinciais, e dos Bispos visitadores para 
controlar adesignação dos sufragâneos.

A França do séc. XIII conta com 77 dio-
ceses repartidas por nove provincias. A imen-
sa diocese de Toulouse é desmembrada em 
1295 por Bonifácio VIII em beneficio da de 
pamiers, e depoie em 1317-1318 por João 
XXII, em beneficio das de Lavaur, Lombez, 
Montauban e saint-Papoul; em compensação 
Toulouse torna-se metrópole.

Em 1789, o reino conta com 139 dioce-
ses, incluindo Avinhão e as do Condado Vene-
sino. A cosntituíção civil do clero quis fazê-las 
coincidir com os departamentos.

As dioceses em Portugal são 20, às quais 
se acescenta a de Macau, o Ordinário Cas-
trense, e a Prelatura da Santa Cruz e a Opus 
Dei.

“Pequeno Dicionário da História da Igreja”, Paul Christophe.
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Quem se desloca ao Santuário do Samei-
ro, ao dirigir-se à Basílica, encontra, junto à 
praceta, agora renovada, onde está 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 basíli-
ca: são eles, São Cirilo de Alexandria, São Ber-
nardo 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 des-
tes, que são figuras importantes da Igreja e 
mesmo da História Universal.

SÃO BERNARDO DE CLARAVAL
Bernardo de Claraval  (em  francês:  Ber-

nard de Clairvaux),foi um abade  francês e o 
principal responsável por reformar a  Ordem 
de Cister, na qual entrou logo depois da morte 
de sua mãe. Foi o fundador da Abadia de Cla-
raval (Clairvaux), na Diocese de Langres.

Em 1128, Bernardo participou do Concí-
lio de Troyes, que delineou a  regra monás-
tica  que guiaria os  Cavaleiros Templários  e 
que rapidamente se tornou o ideal de nobreza 
utilizado no mundo cristão. Depois da morte 
do papa Honório II em 1130, Bernardo foi ins-
trumental para reconciliar a Igreja durante o 
chamado “cisma papal de 1130”, que só ter-
minaria definitivamente com a morte do anti-
papa Anacleto II em 1138.

No ano seguinte, Bernardo ajudou a orga-
nizar o Segundo Concílio de Latrão. Em 1141, 
Inocêncio convocou o Concílio de Sens para 

tratar da denúncia de Bernardo contra Pedro 
Abelardo. Com bastante experiência em curar 
cismas na Igreja, Bernardo foi em seguida 
recrutado para ajudar no combate às  here-
sias que grassavam no sul da França.

No Oriente Médio, depois da derrota cris-
tã no  cerco de Edessa, o papa encarregou 
Bernardo de pregar a Segunda Cruzada, cujo 
fracasso seria depois considerado parcial-
mente culpa sua.

Bernardo morreu aos 63 anos depois de 
passar quarenta enclausurado. Foi o primei-
ro cisterciense no calendário de santos, tendo 
sido  canonizado  por  Alexandre III  em 18 de 
janeiro de 1174. Em 1830, Pio VIII proclamou-
-o Doutor da Igreja.

Entre suas obras estão a regra monásti-
ca  da  Ordem dos Templários, o “Tratado do 
Amor de Deus” e o “Comentário ao Cântico 
dos Cânticos”. É também o compositor ou re-
dator  do hino  “Ave Maris Stella”  e da invo-
cação 

“ Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem 
Maria” da oração “Salve Rainha” Os pais de 
Bernardo eram Tescelin,  senhor  de  Fontai-
nes, e  Aleth de Montbard, ambos oriundos 
da mais alta nobreza da Borgonha. Ele foi o 
terceiro de sete filhos, seis dos quais homens. 
Aos nove anos, foi enviado para uma escola 
em Châtillon-sur-Seine dirigida pelos clérigos 
seculares de Saint-Vorles. Em sua educação, 
demonstrou grande apreciação pela literatura 
- principalmente para poder estudar a Bíblia - 
e dedicou-se por algum tempo à poesia. Ber-
nardo era especialmente devoto da  Virgem 
Maria e escreveu depois muitas obras sobre a 

“Rainha do Céu”, como ele a chamava. Suas 
conquistas acadêmicas valeram-lhe grande 
admiração dos seus professores.

Bernardo tinha apenas dezenove anos 
quando sua mãe morreu, um evento que o 
fez pensar em se retirar do mundo para viver 
uma vida de solidão e oração. Em 1098, São 
Roberto de Molesme  fundou a  Abadia de 
Cister, perto de Dijon, com o objetivo de res-
taurar a “Regra de São Bento” no seu rigor 
original. Depois de voltar para sua terra natal, 
Roberto deixou sua nova abadia aos cuidados 
de Santo Alberico, que morreu em 1109. Em 
1113, Santo Estêvão Harding havia acabado 
de sucedê-lo como abade quando Bernardo e 
trinta outros jovens da nobreza foram admiti-
dos na Ordem de Cister.

A pequena comunidade de  benediti-
nos  reformados de  Cîteaux, que teria uma 
profunda influência sobre o  monasticismo 
ocidental, cresceu rapidamente. Três anos 
depois, Bernardo foi enviado à frente de um 
grupo de doze monges para fundar uma nova 
casa no Vallée d’Absinthe, na Diocese de Lan-
gres, uma região que ele batizou de  “Claire 
Vallée”  (que evoluiu depois para  “Clair-
vaux” e tornou-se “Claraval” em português). 
A nova  abadia, fundada em 25 de junho de 
1115, ligou seu nome,  Abadia de Claraval, 
ao de Bernardo daí em diante. Durante uma 
ausência do  bispo de Langres, Bernardo foi 
abençoado como  abade  por  Guilherme de 
Champeaux, bispo de Châlons-sur-Marne e, a 
partir daí, uma forte amizade nasceu entre os 
dois. Guilherme era também professor de teo-
logia em Notre-Dame de Paris e fora o funda-
dor da Abadia de São Vítor na mesma cidade.

Os primeiros anos da nova abadia foram 
muito difíceis. O regime era tão austero que 
Bernardo ficou doente e, somente depois da 
intervenção de seu amigo Guilherme e por im-
posição do capítulo geral da ordem que o re-
gime seria relaxado. Apesar disso, o mosteiro 
progrediu rapidamente. Discípulos chegavam 
de todas as partes para servirem sob a dire-
ção espiritual de Bernardo, incluindo seu pai 
e todos os seus irmãos. Humbelina, sua irmã, 
permaneceu no mundo secular, mas, com 
o consentimento do marido, ela também se 
tornou freira no convento beneditino de Jully-
-les-Nonnains. Futuramente, Geraldo de Cla-
raval (Gerard de Clairvaux), irmão mais velho 
de Bernardo, tornar-se-ia um  obedientia-
rius em Cîteaux. Contudo, a abadia logo ficou 
pequena demais e novos grupos de monges 

OS DOUTORES MARIANOS NO SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO
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foram enviados para fundar novas casas. Em 
1118, a Abadia de Trois-Fontaines foi fundada 
na  Diocese de Châlons; em 1119, a  Abadia 
de Fontenay na Diocese de Autun; em 1121, 
a Abadia de Foigny, perto de Vervins, na Dio-
cese de Laon. Porém, não foram só vitórias 
para Bernardo neste período. Durante uma 
ausência de Claraval, o grão-prior da Abadia 
de Cluny foi a Claraval e atraiu o sobrinho de 
Bernardo, Roberto de Châtillon, para sua aba-
dia, o que deu causa à mais longa e emocio-
nal de todas as cartas de Bernardo.

Em 1119, Bernardo esteve presente no 
primeiro capítulo geral da ordem, convocado 
por Santo Estêvão de Cîteaux. Apesar de não 
estar ainda com trinta anos de idade, Bernar-
do foi ouvido com grande atenção e respeito, 
especialmente quando discursou sobre suas 
ideias a respeito de uma retomada do espírito 
primitivo de cumprimento das regras e maior 
fervor em todas as  ordens monásticas. Foi 
este capítulo que decidiu a versão definitiva da 
constituição da ordem e dos regulamentos da 
“Carta de Caridade” que o papa Calisto II con-
firmou em 23 de dezembro de 1119. No ano 
seguinte, Bernardo escreveu a sua primeira 
obra, “De Gradibus Superbiae et Humilitatis”, 
e botou por escrito suas homilias em “De Lau-
dibus Mariae”. Os monges negros de Cluny, 
porém, estavam descontentes com o papel de 
liderança que Cîteaux vinha assumindo entre 
as demais ordens e, por isso, tentaram fazer 
com que estas regras parecessem ser impra-
ticáveis. A pedido de Guilherme de São Teodo-
rico, Bernardo defendeu-as na sua “Apologia”, 
dividida em duas partes. Na primeira, provou 
ser ele próprio inocente das acusações de 
Cluny e, na segunda, contra-atacou as acusa-
ções. Demonstrou sua profunda estima pelos 
beneditinos de Cluny e afirmou amá-los tan-
to quanto os seus demais irmãos nas outras 
ordens.  Pedro, o Venerável,  abade de Cluny, 
respondeu a Bernardo e assegurou-o de sua 
grande admiração e sincera amizade. Neste 
ínterim, Cluny também iniciou suas reformas 
e o abade Suger, ministro de Luís VI da Fran-
ça, convertido pela “Apologia” de Bernardo, 
renunciou à vida secular e voltou para seu 
antigo mosteiro para restaurar a disciplina. O 
zelo de Bernardo estendeu-se além disso aos 
bispos, demais clérigos e à população laica. A 
sua carta ao arcebispo de Sens, desta época, 
é considerada como sendo um tratado sobre 
a vida episcopal (“De Officiis Episcoporum”). 
Do mesmo período é também sua obra “Graça 
e Livre Arbítrio”.

Em 1128, Bernardo participou do Concílio 
de Troyes, convocado pelo papa Honório II e 
presidido pelo cardeal Mateus, bispo de Alba-
no, com o objetivo de resolver definitivamente 
a disputa entre os bispos de Paris e de propor 

algumas regulamentações para a  Igreja da 
França. Os bispos reunidos elegeram Bernar-
do como secretário do concílio e  encarre-
garam-no de escrever os estatutos sinodais. 
Como resultado do concílio, o  bispo de Ver-
dun foi deposto. Foi ali também que Bernardo 
delineou a regra monástica que seria seguida 
pelos Cavaleiros Templários e que tornar-se-
-ia o ideal de nobreza cristão. Por volta da 
mesma época, Bernardo escreveu sua eulo-
gia aos templários, a “Liber ad milites templi 
de laude novae militiae”.

Contudo, novamente Bernardo viu-se cri-
ticado e chegou a ser denunciado em Roma, 
acusado desta vez de ser um monge meten-
do-se em assuntos que não lhe diziam respei-
to. O cardeal Harmerico, em nome do papa, 
escreveu a Bernardo uma dura carta de ad-
moestação  na qual afirma que  “não é ade-

quado que sapos barulhentos e problemáticos 
deixem seus pântanos para se meter com a 
Santa Sé e os cardeais”. Bernardo respondeu 
afirmando que, se ele ajudou no concílio, foi 
por que foi arrastado para lá à força e con-
tinuou:

“Mas, ilustre Harmerico, se você desejar, 
quem seria mais capaz de libertar-me da ne-
cessidade de ajudar no concílio senão você 
mesmo? Proíba que sapos barulhentos e pro-
blemáticos saiam de suas tocas, que deixem 
seus pântanos... Desta forma, seu amigo não 
mais será exposto a acusações de orgulho e 
presunção”.

A carta, apesar do tom, foi muito bem re-
cebida por Harmerico e pela Santa Sé.

Fonte principal Wilkipédia
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NOTÍCIAS

Solenidade da Imaculada 
Conceição – Festa da Padroeira

Grupos inscritos na Reitoria do 
Santuário em Novembro 2018

Dia 11 – Missa de um Grupo de Peregrinos 
sul-americano (31 pessoas)

Dia 24 – Peregrinação da Unidade Pastoral de 
São João da Pesqueira (Diocese de Lamego) 
– 4 sacerdotes e 350 fiéis. Presidiu à Missa o 
Pe. Filipe Pereira, Arcipreste.

 Foi num ambiente festivo que decorreu a 
celebração da Solenidade da Imaculada Con-
ceição, Padroeira do Santuário do Sameiro. 
Muitos foram os fiéis que, desde a Missa das 
07.30 horas, rumaram ao Sameiro, à Casa da 
Mãe, devotando o seu amor e devoções filiais. 
Esta Festa foi preparada com a Novena que se 
realizou todos os dias com a recitação do ter-
ço e Missa com pregação pelo Reitor do San-
tuário, Pe. Delfim Coelho, o qual, a partir da 
última Exortação Apostólica do Papa Francis-
co “Alegrai-vos e exultai” sobre o chamamen-

to à santidade, convidou a contemplar Nossa 
Senhora, a criatura mais santa, imitar as suas 
virtudes e no quotidiano da nossa existência 
progredirmos na santidade. 

A Missa das 11.00 horas foi presidida 
pelo Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida 
(ver homilia na íntegra neste jornal) e contou 
com a participação do Grupo Coral do Samei-
ro. Concelebrou o Reitor do Santuário do Sa-
meiro, o qual, no final da celebração, saudou 
todos os presentes, manifestando alegria por 
ver tantos devotos em torno da Mãe do Céu, 
Rainha e Madrinha de Portugal, agradecendo 
a presença do Senhor Bispo e de quantos dão 
o seu contributo e dedicação, nomeadamente 
os funcionários da Confraria, para que o San-
tuário esteja sempre bem cuidado. No final 
da celebração, foram admitidos três novos Ir-
mãos na Confraria do Sameiro. A Confraria do 
Sameiro saúda os novos Irmãos e alegra-se 
por ver crescer esta família devotada 

 À tarde, na cripta, o Reitor do San-
tuário, Pe. Delfim Coelho, presidiu ao Hino 
AKATISTOS, um hino oriental de louvor à Vir-
gem Mãe de Deus, que, como o próprio nome 
indica, é cantado “de pé.” 

Seguiu-se a celebração da Missa das 
16.30 horas, presidida pelo Cónego José Pau-
lo Abreu, com a participação sempre amiga 
do Grupo Coral de Sequeira – Braga.

Pode ver os vídeos da Eucaristia e do 
Hino Akathistos em:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=fnpQ6SZDHig&t=79s

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=E1EumvnvUdg&t=3896s

Retiro de Sacerdotes

 O retiro espiritual, que decorreu entre 
os dias 19 e 23 de Novembro no Centro 
Apostólico do Sameiro, contou a presen-
ça de mais de vinte sacerdotes, entre os 
quais o Reitor do Santuário do Sameiro, 
que se dispuseram a viver uma semana de 
silêncios partilhados, de oração mais in-
tensa e de reflexão.

Sob orientação do padre Luís de Oli-
veira, o encontro intergeracional de sa-
cerdotes “foi uma ocasião propícia para 
a redescoberta da beleza e fecundidade 
do ministério presbiteral a partir da cons-
ciência mais profunda da humanidade que 
estes homens de fé são”, explicou o De-
partamento para o Ministério e Vida dos 
Sacerdotes.

“Mística do encontro”, “angústia e 
ansiedade”, “alegria e prazer” e “espiri-
tualidade dos presbíteros” foram temas 
abordados pelo sacerdote franciscano nas 
duas reflexões diárias, bem como nos mo-
mentos de oração em comunidade.

O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
presidiu à eucaristia que encerrou a se-
mana. Na homilia, o prelado manifestou a 
sua alegria por ver o grupo de sacerdotes 
atentos à escuta da Palavra de Deus e à 
necessidade do encontro com Deus como 

fonte de fecundidade para a sua vida pes-
soal e para o exercício do ministério que 
lhes está confiado. “Não pode haver mi-
nistério sacerdotal sem ir ao essencial: a 
relação pessoal com Jesus Cristo”, salien-
tou D. Jorge Ortiga. O Arcebispo exortou 
também os padres presentes a serem si-
nais de esperança para as suas comunida-
des, numa ligação à Igreja arquidiocesana 
a partir da concretização dos desafios do 
caminho pascal que o programa pastoral 
sugere.

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES 
NO NATAL E ANO NOVO

• Dias 24 e 31 de Dezembro – Missa às 10.00 horas.

Não há celebrações à tarde.

• Dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro > 
Missas: 08.30h, 09.30h, 10.30h, 11.30h 
e 16.30h (precedida de terço às 16.00h).

Não há a Missa das 07.30H.


