
A erosão do sono, 
a vitória do consumismo desenfreado

Interessou-me a leitura da obra 24/7- O 
capitalismo tardio e os fins do sono, edição 
da Antígona, autoria de Jonathan Crary. É um 
livro sobre os nossos tempos, de capitalismo 
feroz, de consumismo avassalador.

Começa por falar-nos dos estudos que 
se têm feito com o pardal-de-coroa-branca, 
uma ave que revela uma invulgar capacidade 
de ficar acordada durante sete dias, sem 
perder faculdades. Pois bem: nos Estados 
Unidos já se gastaram copiosas somas, em 
diferentes universidades, mas sobretudo em 
Madison, no Wisconsin, para se descobrir 
como obter tal rendimento nos humanos. “O 
intuito é descobrir como as pessoas podem 
não dormir e, além disso, funcionar com 
produtividade e eficiência”.

Mas para além do controlo do sono, a 
sociedade do gasto também trabalha na 
iluminação, também quer clarear a noite 
como se do dia se tratasse. E porquê? – 
porque assim anulamos a ansiedade dos 
diversos perigos associados à escuridão da 
noite e alargamos o horizonte temporal da 
rentabilidade, da produtividade, melhor 
ainda e sobretudo, do consumo.

É então olhando para este mundo sem 
sombras e atulhado de frenesim consumista, 
que Crary, o autor deste belo livro, vai 
acrescentando:

- “A enorme parcela da nossa vida que 
perdemos a dormir, livre de um pântano de 
necessidades simuladas, subsiste como uma 
das grandes afrontas humanas à voracidade 
do capitalismo contemporâneo”;

- “O sono frustra e desconcerta quaisquer 
estratégias de o explorar ou reformular. A 
realidade assombrosa e inconcebível é que não 
pode extrair-se dele nada que tenha valor”;

- “Não deve causar espanto que por toda 
a parte haja atualmente uma erosão do sono, 
dada a enormidade do que está em jogo do 
ponto de vista económico”.

Ok, pessoal, então vamos lá superar o 
sono. Vamos para a nigth, para a desbunda. 
Saltemos o sono a ver filmes e jogos, aterrados 
num sofá, até às quinhentas da madrugada; 
ou então, siga para os bares, ou para a disco, 
decibéis lá no alto a atordoar os ouvidos, álcool 
à grosa a atazanar o bom senso, a saúde e a 

lucidez; ou ainda, telemóvel sempre à mão, 
jogos, mensagens p’ra lá, mensagens p’ra cá, 
dispostos mesmo a acordar de noite, várias 
vezes, se for o caso, para ver se chegaram novas 
mensagens, ou notificações no facebook…

Já agora, o ideal é que os Centros 
Comerciais estivessem abertos toda a noite, 
sempre com inúmeros incentivos, descontos, 
promoções…O ideal mesmo seria que não 
existisse nenhum lugar nem nenhum tempo 
em que não se pudessem fazer compras, 
consumir ou explorar.

Acrescendo a tudo isso duas coisas: 
primeiro, até nos dá estatuto essa coisa 
de andar sempre ocupados. É importante 
estar sempre a fazer alguma coisa, a mexer, 
a mudar, a correr, a saltitar; dá status ter 
mais um compromisso, cada vez mais 
compromissos, ter que correr, correr muito, 
não ter tempo p’ra nada…

No que às tecnologias diz respeito, 
obsoletas no dia após a compra, há que apostar 
sempre, há que comprar sempre o último 
modelo (nem que não se saiba mexer, ou sejam 
desnecessárias 90% das funções oferecidas), 
sob risco de fracasso social e económico, sob 
pena/pavor de ficar para trás, fora de moda. 

Bom, mas no fim de tudo isto, por onde 
passa o equilíbrio? Onde está o bem-estar 
da pessoa, a todos os níveis: físico, mental, 
espiritual? Onde está Deus? Onde está a 
família? Onde estão os amigos reais (não 
falo dos virtuais, já que a tendência hodierna 
é estarmos perto dos que estão longe, e 
muito longe dos que estão tão perto), onde 
está a natureza? Onde está a felicidade, 
a serenidade, a bonomia, a paz, o amor 
desprendido e atento, o tempo para escutar 
e admirar a beleza do mundo?!

Que a Mãe do silêncio, a Mãe do amor e 
da paz, a Mãe do serviço e da escuta, nos ajude 
a encontrar caminhos de justo tempero entre 
o ter e o ser, entre o fazer e descansar, entre 
as coisas e a amorosa relação afetiva e efetiva 
com o próximo, entre o marketing e uma vida 
efetivamente feliz, na companhia de Deus e 
dos que Deus pôs em nossa companhia!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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ESTATUTO EDITORIAL DO ECOS DO SAMEIRO

1 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal 
de informação geral, sendo a sua fonte 
principal de noticias tudo o que diz respeito 
à vida do Santuário de Nossa Senhora do 
Sameiro e dos acontecimentos ali vividos.

2 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é propriedade 
da Confraria de Nossa Senhora do Monte 
Sameiro, sendo um jornal de inspiração 
cristã.

3 - ”O ECOS DO SAMEIRO” está ao serviço 
da Confraria de Nossa Senhora do Monte 
Sameiro e pretende servir de elo de ligação 
entre todos os devotos de Nossa Senhora 
do Sameiro.

4 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal de 
periodicidade mensal, destinado a todos 
os assinantes do mesmo. Tem abrangência 
predominantemente regional, no entanto 
existem assinantes espalhados por todo o 
mundo.

5 - ”O ECOS DO SAMEIRO” rejeita qualquer 
forma de opressão e totalitarismos sejam 
eles de direita ou esquerda. A sua conduta 
está assente na defesa dos valores da Igreja 
Católica.

6 - ”O ECOS DO SAMEIRO” como jornal de 
inspiração cristã e à semelhança de outros 
órgãos de informação baseados na defesa 
dos mesmos valores, condena tudo o que 
se opõe à vida humana, como seja toda 
a espécie de homicídio, genocídio, pena 
de morte, aborto, eutanásia e suicídio 
voluntário. Rejeita ainda tudo o que viole 
a integridade humana nas suas mais 
diversas manifestações nomeadamente 
os tormentos corporais e mentais e as 
tentativas para violentar as consciências; 
tudo o que ofenda a dignidade da pessoa, 
como as condições de vida infra-humanas, 
as prisões arbitrárias, as deportações, 
a escravidão, a prostituição, as prisões 
arbitrárias, o tráfico de mulheres e crianças 
bem como as condições degradantes de 
trabalho.

7 - ”O ECOS DO SAMEIRO” está ao serviço de 
uma informação o mais possível verdadeira 
e objectiva, diversificada dentro daquilo 
que são as suas fontes de notícia. Está ainda 
aberto ao pluralismo e à diversidade de 
opiniões, tendo no entanto por limites os 
decorrentes da Doutrina da Igreja.

8 - ”O ECOS DO SAMEIRO” é um jornal 
independente de qualquer poder politico e 
económico.

O DIRECTOR
Cónego Doutor José Paulo Leite Abreu

Disponível em: www.santuariodosameiro.pt
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No dia 13 de Janeiro, a Congregação 
da Divina Providência e Sagrada Família 
celebrou, no Sameiro, o encerramento das 
comemorações do 50.º aniversário da sua 
aprovação canónica. Esta Família Religiosa 
foi fundada em 1945 pelo Padre Adão Salga-
do Vaz de Faria, natural de Joane (Vila Nova 
de Famalicão, da Arquidiocese de Braga, e 
em 1969 foi aprovada canonicamente.

Presidiu à Missa Solene o Senhor Ar-
cebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, e 
concelebrou o Senhor Bispo de Vila Real, D. 
Amândio Tomás, o Reitor do Sameiro, Pe. 
Delfim Coelho, e muitos sacerdotes amigos 
da Congregação. Na homilia, o Arcebispo 
pediu à Congregação «novo ardor e novo 
entusiasmo» na vivência do Seu carisma e 
realçou a necessidade de se «preservar o 
pensamento e os projectos dos fundado-
res» e «repropor o carácter empreendedor 
e a criatividade» dos mesmos como respos-
ta aos sinais dos tempos. «Estes 50 anos são 
um dom para a Igreja e para a Congregação 
que terá de se rejuvenescer continuamen-
te», assinalou. D. Jorge Ortiga pediu aos 
leigos e religiosos de toda a Arquidiocese 
que divulguem e tenham como intercessor 
o padre Adão Salgado de Faria para que a 
Igreja o declare santo, pois o seu processo 
de beatificação está a decorrer. 

Nesta celebração, três irmãs renova-
ram os seus votos: Ana Gonçalves, Ale-
xandrina Rodrigues e Rosa Agra. 

À tarde, a Basílica encheu-se por com-
pleto de fiéis para assistirem à estreia da 
Cantata “Derramastes, ó Deus, uma chuva 
de bênçãos” da autoria do Pe. João Pau-
lo Quelhas e Sílvio Vicente, interpretada 
pelo Coro do Sameiro e Orquestra, com 
direcção de Arnaldo Vareiro. Foi um belís-
simo hino de louvor!

Pode ver o vídeo em: 
https://www.youtube.com/watch?v=b

_UrDK_bsvg&t=1757s

Dia 15 – Missa do Grupo de Catequese da 
Paróquia de Achete – Diocese de Santarém 
(60 pessoas). Presidiu o pároco, Pe. João 
Barrera.

Dia 22 – Coro “Tomás Pereira” – Vila Nova 
de Famalicão - solenizou a Missa das 16.30h.

Dia 27 – Missa do Grupo da Paróquia de 
Gafanha do Carmo – Diocese de Aveiro 
(80 pessoas). Presidiu o pároco, Pe. Gus-
tavo André Fernandes.

Grupos inscritos na Reitoria 
do Santuário em Dezembro 2018

O Santuário do Sa-
meiro, em Braga, aco-
lheu ontem cerca de 
oitocentos membros da 
grande família dos Arau-
tos do Evangelho para 
mais uma solene come-
moração de Natal.

A cerimónia ce-
lebrada na cripta do 
santuário teve início 
com a já tradicional 
apresentação musi-
cal, seguida por uma 
solene Eucaristia presidida pelo Cón. 
José Paulo Abreu, Presidente da Con-
fraria de Nossa Senhora do Sameiro, 
e concelebrada por vários sacerdotes 
Arautos. 

50 anos da Aprovação Canónica da Congregação da Divina Providência e Sagrada Família

Esta foi a terceira apresentação mu-
sical de um ciclo de celebrações que de-
verá encerrar apenas em Janeiro. Clique 
no link e acompanhe o calendário dos 
concertos natalícios com o Coro e Banda 
Juvenil dos Arautos do Evangelho: Natal 
com os Arautos.

Concerto de Natal dos Arautos do Evangelho

NOTÍCIAS
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Para quem vai à Basílica do Sameiro, certamente que vira todas as 
suas atenções, para o brilhante e belissímo altar, onde sobressai a imagem 
inigualável de Nossa Senhora do Sameiro. Tão profunda é a sua beleza que 
nos ofusca de imediato, não nos deixando tempo para olharmos a toda a 
sua envolvente.

Se nos detivermos um pouco e desviarmos a nossa atenção, podemos 
fácilmente ver que, não ficaria mal termos um Ambão mais digno, um 
Estante mais formosa, uma Base para o Cirio Pascal mais equilibrada ou 
mesmo uma nova base para a Cruz. E tudo para que aquela magnifica 
capela mor fique com mais dignidade e com um sentido estético mais 
equlibrado.

Se estivermos ainda mais atentos, podemos ver que o Estrado 
em frente ao belissimo altar é de madeira, revestido a alcatifa. Foi ali 
colocado, há mais de 60 anos, às pressas, quando, por força das reformas 
introduzidas pelo Concilio Vaticano II, o celebrante passou a estar virado 
para a assembleia, as invés do que até aí acontecia.

Entendeu esta mesa que, “estamos na altura de deitar mãos à obra” 
e assim se propôs a dar, aquele magestoso conjunto, um brilho que há 
muito merece.

E depois de tantas obras, algumas de grande envergadura, como o novo 
telhado e a pintura exterior e interior da Basílica, a remodelação exteior 
da avenida e o edificio do Posto de Turismo, que se foram realizando, 
sempre com o intuito de valorizar, conservar e embelezar o Santuário do 
Sameiro, para as quais, contamos sempre, com a ajuda espontanea de 
quantos gostam do Sameiro e de Nossa Senhora, vamos lançar mais este 
desafio, para o qual pedimos desde já a vossa singular colaboração.

Iremos ornamentar a Capela Mor com um novo Ambão, uma Estante, um 
Estrado, e novas bases para a Cruz e para o Cirio Pascal (tal como as imagens 
mostram). Será tudo executado em mármore “Verde de Viana”, para dar 
equilibrio a todo o conjunto, prevendo-se um custo de 19 500 euros, estando 
prevista a finalização da intervenção para 24 de Fevereiro deste ano.

Estamos certos de que, depois de concluida a intervenção, será do 
vosso agrado o “novo visual” que terá a Capela Mor onde, em primeiro 
lugar e em posição de honra, estará sempre, Nossa Senhora do Sameiro, 
Nossa Mãe do Céu.  

Pedimos a todos colaboração para levarmos a cabo mais esta obra. 

ESPERAMOS PELO SEU CONTRIBUTO.
NOSSA SENHORA SABERÁ RECOMPENSAR-VOS.

REMODELAÇÃO DA CAPELA MOR DA BASÍLICA DO SAMEIRO
(ZONA ENVOLVENTE AO ALTAR)

AMBÃO ESTANTE PATAMAR DA PRESIDÊNCIA PEDESTAL DA CRUZ BASE DO CÍRIO

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

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

SANTO ANTÓNIO DE LISBOA
Santo António, de Lisboa, também conhecido 

como Santo António de Pádua, OFM (Lisboa, 15 de 
agosto de 1191-1195? — Pádua, 13 de junho de 
1231), de sobrenome incerto mas batizado como 
Fernando, foi um Doutor da Igreja que viveu na vira-
gem dos séculos XII e XIII.

Primeiramente pertenceu à Ordem dos Cónegos 
Regulares da Santa Cruz, que seguiam a Regra de 
Santo Agostinho, no Convento de São Vicente de Fora, 
em Lisboa, indo posteriormente para o Convento de 
Santa Cruz, em Coimbra, onde aprofundou os seus 
estudos religiosos através da leitura da Bíblia e da 
literatura patrística, científica e clássica. Tornou-se 
franciscano em 1220 e viajou muito, vivendo inicial-
mente em Portugal, depois na Itália e na França, re-
tornando posteriormente à Itália, onde encerrou sua 
carreira. No ano de 1221 fez parte do Capítulo Geral 
da Ordem em Assis. De fato, Francisco, o fundador, o 
convocou, assim como a todos os outros frades da 
ordem. Posteriormente, quando sua eloquência e cul-
tura teológica tornaram-se conhecidas, foi nomeado 
mestre em Teologia em Bolonha, tendo, a seguir, pre-
gado contra os albigenses e valdenses em diversas 
cidades do norte da Itália e no sul França. Em seguida 
foi para Pádua, onde morreu aos 36 (ou 40) anos.

A sua fama de santidade levou-o a ser canoniza-
do pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distin-
guindo-se como teólogo, místico, asceta e sobretudo 
como notável orador e grande taumaturgo. António é 
também tido como um dos intelectuais mais notáveis 
de Portugal do período pré-universitário. Tinha gran-
de cultura, documentada pela coletânea de sermões 
escritos que deixou, onde fica evidente que estava 
familiarizado tanto com a literatura religiosa como 
com diversos aspetos das ciências profanas, refe-
renciando-se em autoridades clássicas como Plínio, 
o Velho, Cícero, Séneca, Boécio, Galeno e Aristóteles, 
entre muitas outras. O seu grande saber tornou-o 
uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica 
do seu tempo. Lecionou em universidades italianas e 
francesas e foi o primeiro Doutor da Igreja francisca-
no. São Boaventura disse que ele possuía a ciência 
dos anjos. Hoje é visto como um dos grandes santos 
do Catolicismo, recebendo larga veneração e sendo o 
centro de rico folclore.

Santo António é o padroeiro da cidade de Lisboa 
(São Vicente é o padroeiro do Patriarcado de Lisboa), 
sendo também o padroeiro secundário de Portugal. 

OS DOUTORES MARIANOS NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO
É igualmente padroeiro da cidade italiana de Pádua.

Santo António nasceu em Lisboa em data incer-
ta, numa casa, assim se pensa, próxima da Sé, às 
portas da cidade, no local onde posteriormente se 
ergueu a igreja que lhe foi dedicada. A tradição indica 
15 de agosto de 1195, mas não há documento fide-
digno que confirme esta data. Também foi proposto o 
ano de 1191, mas, segundo um seu biógrafo, o padre 
Fernando Lopes, as contradições em sua cronologia 
só se resolveriam se ele tivesse nascido em torno de 
1188. Tampouco se sabe com certeza quem foram 
seus pais. Nenhuma das biografias primitivas os ci-
tam, e somente no século XIV, a partir de tradições 
orais, é que se começou a atribuir ao pai o nome de 
Martim ou Martinho de Bulhões, e à mãe, o de Maria 
Teresa Taveira. Que seu pai se chamasse Martinho 
ou Martim, parece ser verdade, pois o obituário de 
São Vicente de Fora recorda o falecimento de uma 
irmã do taumaturgo que era freira e que atendia pelo 
nome de “Maria, filha de Martinho”. De qualquer 
forma, esses nomes se fixaram na memória popu-
lar, e com a crescente fama do santo, não custou a 
biógrafos tardios atribuírem também aos seus pais 
uma dignidade superior. Do pai foi dito descender do 
celebrado Godofredo de Bulhões, comandante da I 
Cruzada, e da mãe, que descendia de Fruela I, rei de 
Astúrias, mas tal parentesco nunca pôde ser compro-
vado. A forma de seu nome de batismo é igualmente 
obscura, pode ter sido Fernando Martins ou Fernando 
de Bulhões.

Fez os primeiros estudos na Igreja de Santa Ma-
ria Maior (hoje Sé de Lisboa), sob a direção dos có-
negos da Ordem dos Regrantes de Santo Agostinho. 
Como era a prática da ordem, deve ter recebido ins-
trução nas artes liberais do trivium e do quadrivium, 
o que certamente plasmou seu caráter intelectual. 
Ingressando ainda um adolescente como noviço da 
mesma Ordem, no Mosteiro de São Vicente de Fora, 
iniciou os estudos para sua formação religiosa. A bi-
blioteca de São Vicente de Fora era afamada pela sua 
rica coleção de manuscritos sobre as ciências natu-
rais, em especial a medicina, o que pode explicar as 
constantes referências científicas em seus sermões.

Poucos anos depois pediu permissão para ser 
transferido para o Mosteiro de Santa Cruz de Coim-
bra, a fim de aperfeiçoar sua formação e evitar dis-
trações profanas, já que era constantemente visitado 
por amigos e parentes. Coimbra era na época o cen-
tro intelectual de Portugal, e ali deve ter-se envolvido 
profundamente no estudo da Bíblia e nos textos dos 
Padres da Igreja. Nesta época entrou em contato com 
os primeiros missionários franciscanos que haviam 
chegado a Portugal em 1217, e que estavam a ca-
minho do Marrocos para evangelizar os mouros. Sua 
pregação do Evangelho no espírito de simplicidade, 
idealismo e fraternidade franciscana, e sua determi-
nação missionária, devem ter tocado o sentimento 
de Fernando. Entretanto, uma impressão ainda mais 
forte ocorreu quando os corpos desses frades, mor-
tos em sua missão, voltaram a Coimbra, onde foram 
honrados como mártires. Autorizado a juntar-se a 
outros franciscanos que tinham um eremitério nos 
Olivais, sob a invocação de Santo António do Deserto, 
mudou seu nome para António e iniciou sua própria 
missão em busca do martírio.

Por essa altura, decidiu deslocar-se ele também 
a Marrocos, mas, lá chegando, foi acometido por gra-

ve doença, sendo persuadido a retornar. Fê-lo desa-
lentado, já que não havia proferido um único sermão, 
não convertera nenhum mouro, nem alcançara a gló-
ria do martírio pela fé. No regresso, uma forte tem-
pestade arrastou o barco para as costas da Sicília, 
onde encontrou antigos companheiros. Ali se quedou 
até a primavera de 1221, dirigindo-se com eles en-
tão para Assis a fim de participarem do Capítulo da 
Ordem — o último que seria feito com a presença do 
fundador. Em Assis encontrou-se com São Francisco 
de Assis e os seus primeiros seguidores, um evento 
de grande importância em sua carreira. Sendo desig-
nado para um eremitério em Montepaolo, na provín-
cia da Romagna, ali passou cerca de quinze meses 
em intensas meditações e árduas disciplinas.

Pouco depois aconteceu uma ordenação de fra-
des em Forlì, quando deixou o isolamento e para lá se 
dirigiu. Até então os franciscanos não sabiam de sua 
sólida formação, mas faltando o pregador para a ceri-
mónia, e não havendo nenhum frade preparado para 
tal, o provincial solicitou a António que falasse o que 
quer que o Espírito Santo inspirasse. Protestou, mas 
obedeceu, e dissertando para os franciscanos e do-
minicanos lá reunidos de forma fluente e admirável, 
para a surpresa de todos, foi de imediato destinado 
pelo provincial à evangelização e difusão da doutri-
na pela Lombardia. Entretanto, a prática franciscana 
desencorajava o estudo erudito, mas em novembro 
de 1223 o papa Honório III sancionou a forma final 
da Regra da Ordem Franciscana, autorizando uma 
formação mais aprimorada, desde que submissa 
ao trabalho manual, à prece e à vida espiritual. Re-
cebendo a aprovação para a tarefa pastoral do pró-
prio Francisco, fixou-se então em Bolonha, onde se 
dedicou ao ensino da teologia na universidade e à 
pregação. Deslocando-se em seguida para a França, 
ensinou nas universidades de Toulouse e Montpellier, 
passando também por Limoges.

Em 1226 assistiu ao Capítulo de Arles, e em 
outubro do mesmo ano, após a morte de Francisco, 
serviu como enviado da Ordem ao papa Gregório IX, 
para apresentar-lhe a Regra da Ordem. Em 1227 foi 
indicado ministro provincial da Romanha, e passou 
os três anos seguintes pregando na região, incluin-
do Pádua, para audiências cada vez maiores. Nesse 
período colocou por escrito diversos sermões. Par-
ticipou do Capítulo Geral em Assis, em 1230, onde 
também assistiu no translado dos restos mortais de 
São Francisco de Assis da Igreja de São Jorge para a 
nova basílica.

Fonte principal Wilkipédia
(continua no próximo número) 
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NOSSA SENHORA, A VIRGEM DE BELÉM
Se contemplarmos as imagens dos artistas 

representando a Natividade de Nossa Senhora, 
vemos quase sempre Sta. Ana acamada, rodeada 
de mulheres parteiras, cuidando da Mãe e da 
criança recém nascida. O nascimento de Jesus, 
porém, é diferente: “São Lucas, ao afirmar ter 
sido Nossa Senhora (e não as parteiras) quem 
tratou do menino – `O enfaixou e O colocou na 
manjedoura´ – deseja ressaltar que o parto foi 
indolor, não trazendo consigo os estigmas do 
pecado original” (Mons. Clá Dias). Com outras 
palavras, o Evangelista deixa transparecer o 
seu Credo na Virgindade perpétua de Nossa 
Senhora: antes do parto, no parto e depois do 
parto. Sto. Agostinho compara este nascimento 
virginal com a aparição de Nosso Senhor após 
a sua Ressurreição, quando Ele entrou “de 
portas fechadas” (Jo 20,19) na sala onde os 
apóstolos estavam reunidos. Da mesma maneira 
Jesus entrou no mundo pela “parede” do seio 
puríssimo de Nossa Senhora sem desfazer a sua 
virgindade. 

A bem-aventurada Ana Catarina Emerich 
(+1824) descreve este parto virginal a partir 
duma visão que ela tinha: “Quando se 
aproximava a meia noite, encontrei a SS.ma 
Virgem rodeada de grande claridade e, na hora 
precisa do Menino nascer, vi uma estrada de 
luz vivíssima baixar do céu e dentro dela um 
movimento de glórias celestes, à semelhança de 
coros angélicos, que desciam até o lugar  onde 
Jesus acabava de vir ao mundo. Maria, enlevada 
em êxtase e orando, voltou os olhos para o 

Menino recém-nascido, que, sendo Deus, era 
também seu filho. Vi que, a seguir, tomando um 
pano de linho, cobriu com ele o Menino, mas 
sem lhe tocar. Foi só ao fim de algum tempo 
que vi Jesus fazer os primeiros movimentos e 
chorar. Nessa altura é que sua Mãe o tomou nos 
braços e o embrulhou no mesmo pano, com que 
o acabava de o cobrir. Sentada já, envolveu-se a 
ela própria e ao Menino num manto que tinha 
ao lado.” 

Qual é o sentido deste Parto virginal? Com 
Nossa Senhora e seu Filho entraram no mundo 
“novo Céu e nova Terra”(Apc 21,1). Isto já 
começou com a sua Conceição Imaculada que 
cancelou a antiga ordem do pecado  (original). 
Esta nova Ordem do mundo (é o verdadeiro New 
Age, Nova Era) Jesus mais tarde explica quando 
fala aos saduceus: “Os filhos deste mundo casam 
e dão-se em casamento; mas aqueles que forem 
julgados dignos de participar do outro mundo e 
da ressurreição dos mortos nem se casam nem 
são dados em casamento, porque já não podem 
morrer, são semelhantes aos anjos e sendo filhos 
da ressurreição são filhos de Deus,”(Lc 20,34-36). 
Claro, Jesus fala aqui da vida no além, no céu.  
Porém, em Belém, com Maria dando à luz o seu 
filho Jesus Cristo de modo  virginal, este futuro 
já começou como fosse uma pequena semente 
que será a grande árvore da Igreja que encherá 
o universo inteiro. Pelo baptismo,  fomos dados 
à luz `virginalmente´, “gerados nem do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade de 
um homem, mas de Deus”(Jo 1,13)! São João 

fala aqui de uma fecundidade espiritual que 
supera de modo infinito a fecundidade natural 
de ordem terrestre.

Esta fecundidade sobrenatural Deus confiou 
a partir da Virgem de Belém aos seus Sacerdotes 
e Consagrados que participam nesta Virgindade 
fecunda de Maria Santíssima e do seu Filho 
Jesus. Falando com o profeta Isaias: “Os seus 
filhos serão mais numerosos do que daquela 
que sentiu as dores de parto” (cf. Is 54,1).

Num mundo de escândalos, “da 
concupiscência da carne, dos olhos e do 
orgulho da riqueza” (1 Jo 2,16) pedimos a Nossa 
Senhora de Belém que abençoe os Sacerdotes 
e Consagrados(as) para que vivam  fielmente 
o celibato e com isso introduzam neste mundo 
as sementes do Novo Céu e da Nova Terra, 
fortalecendo toda sociedade e de modo especial 
as famílias.

P. Armín Maria, Prior da Ordem de Santa Cruz (Sameiro)

Donativos do mês de janeiro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 536 716,54 € 13 283,46 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Fernando e Florisa (Bodas de Ouro) 150,00 € 13 133,46 €  
António Sobreiro e esposa (Bodas de Ouro) 20,00 € 13 113,46 €  
Fernando e Teresa (Bodas de Ouro) 40,00 € 13 073,46 €  
Manuel Joaquim Lopes e esposa (Bodas de Prata) 5,00 € 13 068,46 €  
José Silva Oliveira - Maria da Glória da Silva 10,00 € 13 058,46 €  
António P. Silva Oliveira 5,00 € 13 053,46  €
Manuel Crespo Faria 50,00 € 13 003,46 €  
Manuel Augusto Mota e Anabela Mota (Bodas de Prata) 30,00 € 12 973,46 €  
Ánónimo 175,50 € 12 797,96 €  
Armindo Barbosa 20,00 € 12 777,96 €  
Hilário Malheiro Lopes 10,00 € 12 767,96  €
Armando Araújo 150,00 € 12 617,96 €  
António Araújo 16,00 € 12 601,96 €  
Alfredo da Costa 10,00 € 12 591,96 €  
Avelino do Vale 50,00 € 12 541,96  €
Donativo 10,00 € 12 531,96 €  
Adelina Machado 30,00 € 12 501,96 €  
António Ribeiro 10,00 € 12 491,96 €  
Fernando Rodrigues Morais 150,00 € 12 341,96 €
Total 537 658,04 € 12 341,96 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de dezembro a 21 de janeiro de 2019
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CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO  
DO SAMEIRO

Novembro /Dezembro 2018

Dia 3
Ø Paulo Jorge de Oliveira Cracel e Ana  

Sofia Mendes de Carvalho

Dezembro

Dia 1  
Ø Luís Maria Ferraz Martins de Almeida 

Maia e Ana Lúcia da Silva Pereira

Dia 28  
Ø Miguel Manuel Gomes e Maria Natália 

Peixoto Ferreira

Dia 29 
Ø Ricardo Jorge Magalhães Ferreira e Maria 

Leonor Pires Ribeiro da Silva Machado
Ø Tiago Luís Sousa Fonseca e Melissa  

Martins Dias

JUBILEUS DE CASAMENTO  
Bodas de Prata

BODAS DE PRATA

Novembro
Ø	Vítor Manuel Gomes Oliveira e 

Elisabete Rodrigues Oliveira, Nine 
(Vila Nova de Famalicão)

Dezembro

Ø	Manuel Joaquim Costa Lopes Sá 
e Ana Maria da Costa Vilas Boas, 
Celeirós (Braga)

Ø	José Joaquim Fernandes Ferreira e 
Leonilde da Silva Freitas, Pedralva 
(Braga)

Ø	Henrique do Couto Fernandes e 
Florbela Alves Monteiro, Nossa 
Senhora do Amparo (Póvoa de 
Lanhoso)

BODAS DE OURO

Outubro
Ø	Justino Vieira e Maria Laura Vieira, 

Fontarcada (Póvoa de Lanhoso)

Ø	Miguel de Oliveira Novais e Alzira 
Maria Gomes de Oliveira Novais, 
Póvoa de Varzim

Ø	Manuel da Silva e Adelaide Moreira 
Vilas Boas, Ferreiros (Braga)

Novembro
Ø	Vítor Monteiro de Oliveira e Cândida 

Ferreira de Carvalho, São Vítor 
(Braga) 

Dezembro

Ø	Augusto Cunha Lemos e Narcisa 
Silva Marques Vaz, S. Jorge de Selho 
(Guimarães)

Ø	Manuel Azevedo Coelho e Antónia 
da Conceição Ribeiro Fonseca, Várzea 
(Barcelos)

Ø	José Meireles Pereira e Maria Eugénia 
Torres da Silva, Espinho (Braga)

Ø	Ernesto Fernando Dias Rodrigues 
e Arminda Gomes de Oliveira 
Rodrigues, Palmeira (Braga)

Ø	Manuel Gonçalves da Cunha e Rosa 
da Cunha Arantes, S. Paio de Merelim 
(Braga)

Ø	António Silva Costa e Maria Dias 
Costa, Sezures (Vila Nova de 
Famalicão)

Ø	Francisco Oliveira Nogueira e Glória 
Pereira da Mota, Dossãos (Vila Verde)

Ø	José Pereira Fernandes Matos e 
Maria das Dores Matos Marques, 
Nossa Senhora do Amparo (Póvoa de 
Lanhoso)

Ø	António Fernando Machado Ribeiro 
Guimarães e Aida Florisa Pereira 
Miranda Guimarães, Lamaçães 
(Braga)

Ø	António Gonçalves Martins Sobreira 
e Maria Eulália Meira de Campos, 
Deocriste (Viana do Castelo)

Ø	Fernando José de Castro Silva e 
Teresa de Jesus Gonçalves de Sousa, 
Maia.

BAPTISMOS

Novembro
Dia 4
 Benedita Simões Magalhães filha de Nuno 

Miguel Oliveira Magalhães e de Daniela Filipa 
Pimenta Ferreira Simões.

 Dia 23
 André Carvalho Ribeiro Marques, filho de 

André Carvalho Ribeiro e de Joana Fernanda 
Gonçalves Marques.

Dezembro
Dia 1
 Núria Noversa Macedo Vilas Boas, filha de 

Hélder Ricardo do Vale Vilas Boas e de Nídia 
Elisabete Noversa de Macedo.

Dia 22
 Enzo Rodrigues Costa, filho de António 

Gomes da Costa e de Carla Manuela Machado 
Rodrigues.

Dia 26
 Olívia Ferreira Dias Rodrigues, filha de Vítor 

Ricardo Ferreira Rodrigues e de Olga Maria 
Ferreira Dias.

Dia 30
 Leo da Silva Fernandes, filho de Amâncio 

Manuel Coelho Fernandes e de Florbela da 
Silva Lima.

POESIA  

    DO 

SAMEIRO

Andava Nossa Senhora
Em busca de lar cimeiro.
Correndo mundos em fora, 
Parou no Monte Sameiro.
 
Ao vê-la, tão linda e pura,
Erguendo os dedos da mão,
Chamaram a tal figura
Senhora da Conceição.

E Ela, toda contente, 
Ao ver os filhos à beira,
Dá bençãos a quanta gente
A tem por Medianeira.

E diz, na mais alta voz,
A quem a ouvir quiser,
Só isto vos digo a vós:
“Fazei o que Ele quiser”.

Senhora da Conceição, 
Raínha de Portugal,
O Povo desta Nação
Guardai das sendas do mal.

Manuel Magalhães
“Ecos do Sameiro”, Maio de 1988

À SENHORA DO SAMEIRO
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«Recebestes de graça, dai de graça» (Mt 10,8)

Queridos irmãos e irmãs!
«Recebestes de graça, dai de graça» 

(Mt 10,8): estas são palavras pronunciadas 
por Jesus quando enviou os apóstolos a espa-
lhar o Evangelho, para que o seu Reino se pro-
pagasse através de gestos de amor gratuito.

Por ocasião do XXVII Dia Mundial do Doen-
te, que será celebrado de modo solene em Cal-
cutá, na Índia, a 11 de fevereiro de 2019, a Igreja 
– Mãe de todos os seus filhos, mas com uma soli-
citude especial pelos doentes – lembra que o ca-
minho de evangelização mais credível são gestos 
de dom gratuito como os do Bom Samaritano. O 
cuidado dos doentes precisa de profissionalismo 
e de ternura, de gestos gratuitos, imediatos e 
simples, como uma carícia, pelos quais fazemos 
sentir ao outro que nos é “querido”.

A vida é dom de Deus, pois – como adver-
te São Paulo – «que tens tu que não tenhas re-
cebido?» (1 Cor 4,7). E, precisamente porque 
é dom, a existência não pode ser considerada 
como mera posse ou propriedade privada, so-
bretudo face às conquistas da medicina e da 
biotecnologia, que poderiam levar o homem 
a ceder à tentação de manipular a “árvore da 
vida” (cf. Gn 3,24).

Contra a cultura do descarte e da indife-
rença, cumpre-me afirmar que há-de colocar-
-se o dom como paradigma capaz de desafiar 
o individualismo e a fragmentação social dos 
nossos dias, para promover novos vínculos e 
várias formas de cooperação humana entre 
povos e culturas. Como pressuposto do dom, 
temos o diálogo, que abre espaços relacionais 
de crescimento e progresso humano capa-
zes de romper os esquemas consolidados de 
exercício do poder na sociedade. Dar não se 
identifica com o ato de oferecer um presente, 
porque só pode dizer-se “dom” se nos dermos 
a nós mesmos: não pode reduzir-se à mera 
transferência de uma propriedade ou de al-
gum objeto. Distingue-se de “oferecer um pre-
sente” precisamente porque inclui o dom de 
si mesmo e supõe o desejo de estabelecer um 
vínculo. Assim, antes de mais nada, o domé 
um reconhecimento recíproco, que consti-
tui o caráter indispensável do vínculo social. 
No dom há o reflexo do amor de Deus que cul-
mina na encarnação do Filho Jesus e na efusão 
do Espírito Santo.

Todo o homem é pobre, necessitado e 
indigente. Quando nascemos, para viver ti-
vemos necessidade dos cuidados dos nossos 
pais; de forma semelhante, em cada fase e 
etapa da vida, cada um de nós nunca conse-
guirá, de todo, ver-se livre da necessidade e 
da ajuda dos outros, nunca conseguirá arran-
car de si mesmo o limite da impotência face 
a alguém ou a alguma coisa. Também esta é 
uma condição que carateriza o nosso ser “cria-
turas”. O reconhecimento leal desta verdade 
convida-nos a permanecer humildes e a prati-
car com coragem a solidariedade, como virtu-
de indispensável à existência.

Esta consciência impele-nos a uma práxis 
responsável e responsabilizadora, tendo em 
vista um bem que é indivisivelmente pessoal e 
comum. Só quando o homem se concebe, não 
como um mundo fechado em si mesmo, mas 
como alguém que, por sua natureza, está liga-
do a todos os outros, originariamente sentidos 
como “irmãos”, é possível uma práxis social so-
lidária, orientada para o bem comum. Não de-
vemos ter medo de nos reconhecermos necessi-
tados e incapazes de nos darmos tudo aquilo de 
que teríamos necessidade, porque não conse-
guimos, sozinhos e apenas com as nossas forças, 
vencer todos os limites. Não temamos este reco-
nhecimento, porque o próprio Deus, em Jesus, 
desceu  (cf. Flp 2,8), e desce até nós e até às nos-
sas pobrezas para nos ajudar e nos dar aqueles 
bens que, sozinhos, nunca poderíamos ter.

Aproveitando a circunstância desta celebra-
ção solene na Índia, quero lembrar, com alegria 
e admiração, a figura da Santa Madre Teresa de 
Calcutá, um modelo de caridade que tornou 
visível o amor de Deus pelos pobres e pelos 
doentes. Como dizia na sua canonização, «Ma-
dre Teresa, ao longo de toda a sua existência, 
foi uma dispensadora generosa da misericórdia 
divina, fazendo-se disponível a todos, através do 
acolhimento e da defesa da vida humana, dos 
nascituros e dos abandonados e descartados. 
[…] Desceu até às pessoas indefesas, deixadas 
moribundas à beira da estrada, reconhecen-
do a dignidade que Deus lhes dera; fez ouvir a 
sua voz aos poderosos da terra, para que reco-
nhecessem a sua culpa diante dos crimes […] 
da pobreza que eles mesmos tinham criado. A 
misericórdia foi para ela o “sal”, que dava sabor 
a todas as suas obras, e a “luz” que iluminava a 
escuridão de todos aqueles que nem já tinham 
lágrimas para chorar pela sua pobreza e pelo seu 
sofrimento. A sua missão nas periferias das cida-
des e nas periferias existenciais permanece nos 
nossos dias como um testemunho eloquente da 
proximidade de Deus junto dos mais pobres en-
tre os pobres» (Homilia, 4/IX/2016).

A Santa Madre Teresa ajuda-nos a com-
preender que o único critério de ação deve ser o 
amor gratuito para com todos, sem distinção de 
língua, cultura, etnia ou religião. O seu exemplo 
continua a guiar-nos na abertura de horizontes 
de alegria e esperança para a humanidade ne-
cessitada de compreensão e ternura, especial-
mente para as pessoas que sofrem.

A gratuidade humana é o fermento da ação 
dos voluntários, que têm tanta importância, 
quer no sector social, quer no da saúde, e que 
vivem de modo eloquente a espiritualidade do 
Bom Samaritano. Agradeço e encorajo todas as 
associações de voluntariado que se ocupam do 
transporte e assistência dos doentes, aquelas 
que possibilitam as doações de sangue, de te-
cidos e de órgãos. Um campo especial onde a 
vossa presença expressa a solicitude da Igreja é 
o da tutela dos direitos dos doentes, sobretudo 
de quantos se vêem afetados por patologias que 
exigem cuidados especiais, sem esquecer o cam-
po da sensibilização e da prevenção. Revestem-

-se de importância fundamental os vossos ser-
viços de voluntariado nas estruturas de saúde 
e no domicílio, que vão da assistência ao apoio 
espiritual. Deles beneficiam tantas pessoas 
doentes, sós, idosas, com fragilidades psíquicas 
e motoras. Exorto-vos a continuar a ser sinal da 
presença da Igreja no mundo secularizado. O 
voluntário é um amigo desinteressado, a quem 
se pode confidenciar pensamentos e emoções; 
através da escuta, ele cria as condições para que 
o doente deixe de ser objeto passivo de cuida-
dos e se torne sujeito ativo e protagonista duma 
relação de reciprocidade, capaz de recuperar a 
esperança e mais capaz de aceitar os tratamen-
tos. O voluntariado comunica valores, compor-
tamentos e estilos de vida que, no centro, têm 
o fermento da doação. Deste modo realiza-se 
também a humanização dos cuidados.

A dimensão da gratuidade deveria animar 
sobretudo as estruturas de saúde católicas, 
porque é a lógica evangélica que qualifica a 
sua ação, quer nas zonas mais desenvolvidas 
do mundo, quer nas mais carenciadas. As es-
truturas católicas são chamadas a expressar o 
sentido do dom, da gratuidade e da solidarie-
dade, como resposta à lógica do lucro a todo o 
custo, do dar para receber, da exploração que 
não respeita as pessoas.

Exorto-vos a todos, nos vários níveis, a 
promover a cultura da gratuidade e do dom, 
indispensável para superar a cultura do lucro e 
do descarte. As instituições católicas de saúde 
não deveriam cair no estilo empresarial, mas 
salvaguardar mais o cuidado da pessoa que o 
lucro. Sabemos que a saúde é relacional, de-
pende da interação com os outros e precisa 
de confiança, amizade e solidariedade; é um 
bem que só se pode gozar “plenamente” se 
for partilhado. A alegria do dom gratuito é o 
indicador de saúde do cristão.

A todos vos confio a Maria, Salus infirmo-
rum. Que Ela nos ajude a partilhar os dons re-
cebidos com o espírito do diálogo e mútuo aco-
lhimento, a viver como irmãos e irmãs, cada um 
atento às necessidades dos outros, a saber dar 
com coração generoso, a aprender a alegria do 
serviço desinteressado. Com afeto, asseguro a 
todos a minha proximidade na oração e envio-
-vos de coração a Bênção Apostólica.

 
Vaticano, Solenidade

de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, 
25 de novembro de 2018.

Franciscus

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL DO DOENTE
11 DE FEVEREIRO 2019


