
Santuário do Sameiro: 
orgulho e projetos

Sabia que existe uma paróquia de Nossa Se-
nhora do Sameiro em Moçambique?! 

– A pergunta foi-me dirigida por um estimado 
aluno que, solícito em colmatar a minha ignorân-
cia, resolveu trazer-me variadas notícias sobre o 
assunto. Ora, na verdade, a referida paróquia si-
tua-se na Arquidiocese da Beira. Foi criada em 13 
de novembro de 1956, por Dom Sebastião Soares 
de Resende, o primeiro Arcebispo daquela Arqui-
diocese. Está integrada na Missão de Inhaminga, 
construída entre os anos 1955 e 1956, com a aju-
da e cooperação dos trabalhadores dos Caminhos 
de Ferro de Moçambique.  

A Missão, inicialmente entregue à Congrega-
ção dos Padres dos Sagrados Corações de Jesus 
e Maria, engloba a Igreja, um Centro Paroquial, 
Residência Paroquial, Escola Paroquial, Casa para 
Irmãs, Lar Feminino, uma Escola Doméstica, qua-
tro casas (duas delas para alojamento de profes-
sores)… 

Tem a grande festa no dia 8 de dezembro, dia 
da Imaculada Conceição. Tal como no Sameiro… 

Já agora, uma segunda notícia, colhida no 
jornal Diário do Minho de 28 de agosto de 2015: 
fora inaugurado (no anterior fim de semana), na 
ilha da Madeira, paróquia de Madalena do Mar, 
concelho de Ponta do Sol, um nicho com a ima-
gem de Nossa Senhora do Sameiro. António Silva 
– um dos membros da família ofertante – explica-
va a dádiva como promessa a Nossa Senhora do 
Sameiro aquando da doença grave da sua esposa. 

E como “não há duas sem três”, aqui vai uma 
grande notícia: estamos a estruturar – em fase já 
adiantada – uma Via Mariana Luso Galaica, que 
unirá o Santuário do Sameiro ao de Muxía, na Ga-
liza. Será uma espécie de Caminho de Santiago, 
mas na versão mariana. Está já traçado e desbra-
vado o percurso. Estamos a trabalhar na sinalética 
que orientará os peregrinos. Iremos valorizar os 
antigos territórios de peregrinação mariana por 
territórios do interior da Galiza e do Norte de Por-
tugal. 

Queremos povoar de gente as nossas aldeias 
abandonadas. Queremos quebrar o sossego dos 
desertos verdes gerados pela crescente desertifi-
cação do interior. 

A devoção mariana é mais antiga que a Jaco-
beia. Pertence ao património imaterial da Galiza.  
Mas a devoção mariana também condiz bem com 
o povo (do Norte) de Portugal. 

Estamos a trabalhar com/integramos a Aso-
ciación Via Mariana Luso-Galaica. Fruímos da 
experiência dos Caminhos de Santiago. Mas 
queremos um novo caminho que, além de 
ajudar à recuperação do património imaterial, 
relevará o património material que se estende 
por todo o itinerário. Sempre em espírito de pe-
regrinação – nunca de negócio!

“O itinerário – poderá ler-se num dos tex-
tos de apresentação do projeto – contém em 
si mesmo um património que no seu conjun-
to é como a maior das catedrais: «poldras», 
«pasos de inverno», «moinhos», «lavadeiros», 
«chouzos» e antigos lugares medievais «foxos 
de lobo», infinidade de capelas, igrejas e anti-
gas reitorias, castros e petróglifos junto à estra-
da, «cruzeiros», «alminhas», aldeias que por si 
mesmas constituem autênticos monumentos 
etnográficos…”  

Se quer ir preparando as sapatilhas e a 
mochila, o caminho (bidirecional) e os cen-
tros marianos a percorrer serão estes: Sa-
meiro, Sé de Braga, Nossa Senhora da Pene-
da, Nossa Senhora da Franqueira, Virgem do 
Livramento (Covelo), Santa Mariña de Augas 
Santas (Cotobade), Nosa Señora dos Miragres 
de Amil (Moraña), Santa Maria de Iria Flavia, 
Nosa Senõra de Escravitude, a Vixe do Portal 
(Santiago de Compostela) e Nosa Señora da 
Barca (Muxía).

Uma representação do Santuário do Sa-
meiro, que capitanearei, estará em Santiago de 
Compostela no próximo dia 23 de março, para 
o solene lançamento da Via Mariana. As auto-
ridades espanholas estão entusiasmadas e pro-
metem marcar presença. Vai sendo tempo de 
irmos acendendo a chama do lado de cá.

Em breve darei mais notícias. Que o culto à 
Mãe merece. Que o Sameiro merece. Que nós 
também cá estamos para engrandecermos o 
nosso património, material e imaterial. E para 
dar vida às nossas gentes e às nossas terras. 

Contamos com todos. 
Se do agrado dela for, que a Mãe abençoe 

este projeto, nascido da vontade de mais a ve-
nerar, mais lhe agradar, mais lhe rezar. Com ela 
queremos caminhar. Com ela queremos viver. 
Com ela queremos contar, para tudo e sempre. 

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

Os Doutores Marianos  
no Santuário do Sameiro

Mensagem do Papa Francisco 
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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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Após quarenta dias da Solenidade do 
Natal, a Igreja celebra a Festa da Apresen-
tação de Jesus no Templo de Jerusalém, 
conhecida tradicionalmente como Festa da 
Senhora da Luz ou da Candelária. Sendo o 
Sameiro um Santuário dedicado a Nossa Se-
nhora, quisemos que esta celebração se re-
vestisse de júbilo. Assim, os fiéis juntaram-
-se, pelas 16.15 horas, junto da capelinha de 
Nossa Senhora, onde foram benzidas as ve-
las e donde partiu a procissão até à Basílica 
para a celebração da Missa. Presidiu o Reitor 
do Santuário, Pe Delfim Coelho, e concele-
brou o Pe. Armín Maria, Prior da Ordem da 
Santa Cruz. Outros sacerdotes não puderam 

estar presentes devido a 
compromissos pastorais 
já assumidos.

Na homilia, o Rei-
tor lembrou que Jesus 
é a luz das nossas vidas, 
que nos é oferecida por 
Nossa Senhora. Sendo 
também o Dia do Con-
sagrado, o Reitor do 
Santuário convidou to-
dos os Institutos Religio-
sos residentes no espa-
ço do Santuário a estarem presentes nesta 
celebração, agradecendo-lhes, em nome 

pessoal e da Confraria, todo o trabalho que 
prestam a esta Casa da Mãe do Céu.

Dia 24 – Grupo italiano (3 sacerdotes e 
4 leigos) – Presidiu à Missa o Pe. Sandro.
– Grupo americano da agência “Vered 
Europa”.

Dia 31  – Comunidade da Santa Cruz (Sa-
meiro) – Missa de acção de graças pelo 
70º aniversário natalício do Pe. Armín 
Maria, Prior do Mosteiro.

Grupos inscritos na Reitoria  
do Santuário – Janeiro 2019

Festa da Apresentação do Senhor e Dia do Consagrado

Retiro de Sacerdotes

NOTÍCIAS

A Igreja Católica assinala a 11 de Feve-
reiro o Dia Mundial do Doente. Neste dia, 
celebra-se a memória litúrgica de Nossa 
Senhora de Lurdes, pois, a 11 de Feverei-
ro de 1858, a Virgem Maria apareceu a 
Santa Bernardete, afirmando: “Eu sou a 
Imaculada Conceição”. Quatro anos an-
tes, 1854, o Papa Pio IX tinha proclamado 
como dogma de fé a Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora. Este dia, reveste-se de 

No mês de Janeiro, dois grupos de 
sacerdotes fizeram o seu retiro espiri-
tual no Centro Apostólico do Sameiro. 
O primeiro, proveniente da Diocese de 
Vila Real, decorreu entre os dias 21 e 
25 de Janeiro e foi orientado pelo Padre 
Manuel Martins, sacerdote espiritano. 
O segundo, da nossa Arquidiocese de 
Braga, decorreu entre os dias 28 de Ja-
neiro e 1 de Fevereiro, sendo orientado 
pelo Pe. Bruno Nobre, SJ. O Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga, presidiu à euca-
ristia que encerrou a semana. Na homi-
lia, o prelado manifestou a sua alegria 
por ver o grupo de sacerdotes atentos 
à escuta da Palavra de Deus e à necessi-
dade do encontro com Deus como fon-
te de fecundidade para a sua vida pes-
soal e para o exercício do ministério que 
lhes está confiado. “Não pode haver 
ministério sacerdotal sem ir ao essen-
cial: a relação pessoal com Jesus Cristo”, 
salientou D. Jorge Ortiga. O Arcebispo 
exortou também os padres presentes a 
serem sinais de esperança para as suas 
comunidades, numa ligação à Igreja ar-
quidiocesana a partir da concretização 
dos desafios do caminho pascal que o 
programa pastoral sugere.

Dia Mundial do Doente

particular significado para o Santuário do 
Sameiro, pois ele é dedicado à Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora e tem fortes 
ligações espirituais e históricas também 
ao Santuário de Lourdes.

Na manhã deste dia, cerca de 300 ido-
sos e doentes provenientes de São Marti-
nho de Sande, Vila Nova, São João de Ponte, 
São Lourenço de Sande e Taipas rumaram 
ao Sameiro. Estava um dia de sol maravi-
lhoso! À chegada, saudaram Nossa Senhora 
com cânticos e às 11.00 horas, o Pe. Abel 
Faria presidiu à Missa, concelebrada pelo 
Pe. Marc Monteiro, pároco de São João de 
Ponte. Foi um momento de dar graças por 
tantos dons recebidos pelas mãos de Nossa 
Senhora, Saúde dos enfermos, e de pedir 
o dom da cura e da coragem em aceitar e 
suportar o sofrimento. Bem-haja a quantos 
contribuíram pelo bom êxito desta peregri-
nação, particularmente aos párocos e à Dra. 
Maria de Lourdes Oliveira pelo esforço, ca-
rinho e dedicação que colocam na organi-
zação deste momento de fé e de convívio.
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Quem se desloca ao Santuário do Sa-
meiro, 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 Dou-
tores Marianos”, que formam como que 
uma parede, antes de se entrar na espla-
nada que nos conduz à basílica: são eles, 
São Cirilo de Alexandria, São Bernardo 
de Claraval, Santo António de Lisboa e 
Santo Afonso de Ligório.

Vamos-lhes dedicar algumas páginas 
dos próximos Ecos do Sameiro, para ficar-
mos 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
(continuação do número anterior)

Neste mesmo ano de 1230, solicitou ao 
papa dispensa de suas funções como pro-
vincial para dedicar-se à pregação, reser-
vando algum tempo para a contemplação 
e prece no mosteiro que havia fundado em 
Pádua. Sempre trabalhando pelos necessi-
tados, envolveu-se também em questões 
políticas, a exemplo de sua viagem a Vero-
na para pedir a libertação de prisioneiros 
guelfos feitos pelo tirano gibelino Ezzelino, 
e em 1231 persuadiu a municipalidade de 
Pádua a elaborar uma lei que impedia a 
prisão por dívidas se houvesse a possibi-
lidade de compensação de outras formas.

Pouco depois da Páscoa de 1231 sentiu-
-se mal, declarou-se hidropisia e ele dei-
xou Pádua para dirigir-se ao eremitério de 
Camposanpiero, nos arredores da cidade. 
Outras versões dizem que terá sido hospe-
dado pelo conde Tiso, devido ao estado de 
saúde precário, ou que seus companheiros 
ergueram-lhe uma cabana no alto de uma 
árvore, onde teria permanecido alguns dias.

Percebendo que a morte estava próxi-
ma, pediu para ser levado de volta a Pá-
dua, mas apenas tendo alcançado o con-
vento das clarissas de Arcella, subúrbio de 
Pádua, ali morreu, a 13 de junho de 1231. 
As clarissas reclamaram seu corpo, mas a 
multidão acabou sabendo de seu passa-
mento, tomou-o e o levou para ser sepul-
tado na Igreja de Nossa Senhora. Sua fama 
de santidade era tamanha que foi canoni-
zado logo no ano seguinte, em 30 de maio, 
pelo papa Gregório IX. Os seus restos mor-
tais repousam desde 1263 na Basílica de 

OS DOUTORES MARIANOS NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO
Santo António de Pádua, construída em 
sua memória logo após sua canonização. 
Quando sua tumba foi aberta para iniciar 
o processo de translado, sua língua foi en-
contrada incorrupta, e São Boaventura, 
presente no ato, disse que o milagre era 
prova de que sua pregação era inspirada 
por Deus. Foi proclamado Doutor da Igreja 
pelo papa Pio XII em 16 de janeiro de 1946 
e é comemorado no dia 13 de junho.

Entre suas várias qualidades, chamou 
a atenção de seus contemporâneos seu 
admirável dom como pregador, com uma 
eficácia tanta que lhe foi dado o apelido 
de malleus hereticorum (o martelo dos 
heréticos). Muitas descrições de época 
referem o fascínio que sua fala exercia 
sobre as multidões de pessoas simples e 
também sobre clérigos doutos, e embora 
o efeito de sua oração a viva voz não possa 
mais ser recuperado, seu estilo e os con-
teúdos que abordava podem ser conheci-
dos em parte através dos 77 sermões que 
sobreviveram e constam em sua obra pu-
blicada em edição crítica, Sermões Domi-
nicais e Festivos, e que são considerados 
autênticos, conforme disse José Geraldes 
Freire. São textos eloquentes, persuasivos, 
cheios de zelo messiânico, sendo frequen-
tes a defesa do pobre e a reprimenda do 
rico, e o combate às heresias de seu tem-
po, como as dos albigenses e valdenses.

A tradição atribui seu dom à inspira-
ção divina, entretanto é impossível deixar 
de considerar o importante papel que sua 
formação erudita desempenhou neste 
aspecto de sua vida e obra. A análise das 
referências que fez em seus escritos, junto 
com o levantamento das fontes literárias 
presentes em seu tempo nas bibliotecas 
que frequentou, especialmente a de Santa 
Cruz, atestam sem sombra para dúvidas 
que sua preparação intelectual foi ampla e 
profunda. Além de um conhecimento de-
talhado da Bíblia, dos escritos dos Padres 
da Igreja e outros escritores cristãos, são 
encontradas citações de clássicos como 
Aristóteles, Cícero, Catão, Sócrates, Dios-
córides, Donato, Eliano, Escribónio, Eu-
quério de Lião, Festo Solino, Filão de Ale-
xandria, Tibulo, Sérvio, Públio Siro, Juve-
nal, Plínio, o Velho, Varrão, Sêneca, Flávio 
Josefo, Horácio, Ovídio, Lucano e Terêncio. 
Seu conhecimento das ciências naturais 
ultrapassa em muito o currículo regular 
das artes liberais medievais, aprofundan-
do-se em áreas como a medicina, a física, 
a história natural, a cosmografia, minera-

logia, zoologia, botânica, astronomia e óp-
tica. Nas palavras de José Antunes,

“Santo António de Lisboa, embora mui-
to festejado e venerado como santo pelo 
povo, é menos conhecido como um ho-
mem de cultura literária invulgar e como 
um verdadeiro intelectual da Idade Média. 
Reveladora dessa cultura ímpar, é a sua 
obra escrita, cheia de beleza e densidade 
de pensamento, como nos testemunham 
os seus Sermões, autênticos tesouros da 
literatura e da história. Vasta, profunda, 
extraordinária, a respeito da Bíblia. Ampla, 
variada e bem apropriada nas transcrições 
dos Padres da Igreja e dos autores clássicos. 
Impressionante, para o tempo, não apenas 
pelo conhecimento que revela das ciências 
naturais e das humanidades, mas igual-
mente pelo erudito discurso sobre noções 
jurídicas, como Poder, Direito e Justiça”.

Naturalmente, era fiel à ortodoxia cris-
tã. Apesar de sua extensa cultura profana, 
considerava a Escritura sagrada a fonte da 
ciência superior, da verdadeira ciência, da 
qual todas as outras eram meras servas e 
simples coadjutoras no trabalho da Sal-
vação. Por isso deu grande importância a 
uma boa exegese do texto sagrado, privi-
legiando a extração do seu sentido moral. 
Nota-se ainda em sua obra alguns dos pri-
meiros sinais de um progressivo abandono 
do pensamento medieval, que apresentava 
o homem e o mundo como desprezíveis e 
fontes do pecado, abrindo-se a uma apre-
ciação mais positiva da vida concreta e do 
relacionamento humano, entendendo o 
ser humano como uma maravilhosa obra 
divina. Na análise de Pedro Calafate:
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“Santo António não olvidará a exce-
lência da contemplação, mas sublinhará 
não obstante a circunstância terrena do 
homem como corpo e alma, sem deixar 
de considerar que a abertura à exteriori-
dade não transforma o amor aos outros e 
às criaturas no apego à posse das coisas, 
estando neste caso o culto da pobreza, 
nomeadamente as críticas severas que 
dirigiu aos prelados e dignatários ecle-
siásticos, por se comprazerem nos luxos 
do século. Tratando-se de uma espiritua-
lidade que não olvidou a dimensão práti-
ca e vivencial, equacionou também a re-
lação entre a ação e a contemplação no 
quadro da mística. Filha da vontade e do 
amor, numa alienatio mentis que supera 
o plano estritamente racional para que a 
alma, inteiramente conduzida pela graça, 
contemple Deus como em espelho ou em 
enigma, a mística tampouco representa-
rá uma renúncia à vida ativa, nem às exi-
gências da vertente racional do homem, 
porque a alma volta e regressa à vida ati-
va para a realizar com maior perfeição, 
numa confluência entre o entender e o 
contemplar, o saber e a sabedoria”.

Contudo, é de dizer que na forma 
como chegaram, os ditos sermões são an-
tes um manual didático para os noviços 
do que transcrições de sermões verda-
deiramente proferidos. Foram produzi-
dos para seus alunos, para instruí-los na 
arte predicatória, a fim de que depois eles 
pudessem converter com sucesso os pe-
cadores e infiéis à fé cristã. Apesar disso, 
eles possuem em seu conjunto pouca or-
dem sistemática.

Os sermões são ainda um precioso do-
cumento de época, muitas vezes fazendo 
alusões às transformações sociais e econô-
micas que ocorriam durante aquele perío-
do, atestando o crescimento das cidades, 
o florescimento das atividades artesanais 
e do comércio, o surgimento das corpo-
rações de ofícios, as diferenças de classes. 
Além dos conteúdos sacros, que ainda 
preservam seu caráter inspirador, tais alu-
sões — onde surge aguda crítica social na 
condenação da avareza, da usura, da inve-
ja, do egoísmo, da falta de ética na admi-
nistração pública, dos falsos moralistas e 
hipócritas, dos maus pastores de almas, do 
orgulho dos eruditos, dos ricos ensimes-
mados em sua opulência que oprimem e 
excluem os pobres do tecido social — são 
responsáveis pelo valor perene e atual de 
seus escritos, sendo passíveis de imediata 
identificação com muitas circunstâncias e 
contradições da vida contemporânea.

Fonte principal Wilkipédia

Queridos irmãos e irmãs!

Todos os anos, por meio da Mãe Igre-
ja, Deus «concede aos seus fiéis a graça 
de se prepararem, na alegria do coração 
purificado, para celebrar as festas pas-
cais, a fim de que (…), participando nos 
mistérios da renovação cristã, alcancem 
a plenitude da filiação divina» (Prefácio I 
da Quaresma). Assim, de Páscoa em Pás-
coa, podemos caminhar para a realização 
da salvação que já recebemos, graças ao 
mistério pascal de Cristo: «De facto, foi 
na esperança que fomos salvos» (Rm 8, 
24). Este mistério de salvação, já operan-
te em nós durante a vida terrena, é um 
processo dinâmico que abrange também 
a história e toda a criação. São Paulo che-
ga a dizer: «Até a criação se encontra em 
expetativa ansiosa, aguardando a revela-
ção dos filhos de Deus» (Rm 8, 19). Nesta 
perspetiva, gostaria de oferecer algumas 
propostas de reflexão, que acompanhem 
o nosso caminho de conversão na próxi-
ma Quaresma.

1. A redenção da criação

A celebração do Tríduo Pascal da pai-
xão, morte e ressurreição de Cristo, ponto 
culminante do Ano Litúrgico, sempre nos 
chama a viver um itinerário de prepara-
ção, cientes de que tornar-nos semelhan-
tes a Cristo (cf. Rm 8, 29) é um dom inesti-
mável da misericórdia de Deus.

Se o homem vive como filho de Deus, 
se vive como pessoa redimida, que se 
deixa guiar pelo Espírito Santo (cf. Rm 8, 

14), e sabe reconhecer e praticar a lei de 
Deus, a começar pela lei gravada no seu 
coração e na natureza, beneficia também 
a criação, cooperando para a sua reden-
ção. Por isso, a criação – diz São Paulo 
– deseja de modo intensíssimo que se 
manifestem os filhos de Deus, isto é, que 
a vida daqueles que gozam da graça do 
mistério pascal de Jesus se cubra plena-
mente dos seus frutos, destinados a al-
cançar o seu completo amadurecimento 
na redenção do próprio corpo humano. 
Quando a caridade de Cristo transfigura 
a vida dos santos – espírito, alma e corpo 
–, estes rendem louvor a Deus e, com a 
oração, a contemplação e a arte, envol-
vem nisto também as criaturas, como de-
monstra admiravelmente o «Cântico do 
irmão sol», de São Francisco de Assis (cf. 
Encíclica Laudato si’, 87). Neste mundo, 
porém, a harmonia gerada pela reden-
ção continua ainda – e sempre estará – 
ameaçada pela força negativa do pecado 
e da morte.

2. A força destruidora do pecado

Com efeito, quando não vivemos 
como filhos de Deus, muitas vezes ado-
tamos comportamentos destruidores 
do próximo e das outras criaturas – mas 
também de nós próprios –, consideran-
do, de forma mais ou menos conscien-
te, que podemos usá-los como bem nos 
apraz. Então sobrepõe-se a intemperan-
ça, levando a um estilo de vida que viola 
os limites que a nossa condição humana 
e a natureza nos pedem para respeitar, 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA A QUARESMA DE 2019

continua na pág. 6
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continuação da pág. 5

seguindo aqueles desejos incontrolados 
que, no livro da Sabedoria, se atribuem 
aos ímpios, ou seja, a quantos não têm 
Deus como ponto de referência das suas 
ações, nem uma esperança para o futuro 
(cf. 2, 1-11). Se não estivermos voltados 
continuamente para a Páscoa, para o ho-
rizonte da Ressurreição, é claro que aca-
ba por se impor a lógica do tudo e ime-
diatamente, do possuir cada vez mais.

Como sabemos, a causa de todo o mal 
é o pecado, que, desde a sua aparição no 
meio dos homens, interrompeu a comu-
nhão com Deus, com os outros e com a 
criação, à qual nos encontramos ligados an-
tes de mais nada através do nosso corpo. 
Rompendo-se a comunhão com Deus, aca-
bou por falir também a relação harmoniosa 
dos seres humanos com o meio ambiente, 
onde estão chamados a viver, a ponto de 
o jardim se transformar num deserto (cf. 
Gn 3, 17-18). Trata-se daquele pecado que 
leva o homem a considerar-se como deus 
da criação, a sentir-se o seu senhor abso-
luto e a usá-la, não para o fim querido pelo 
Criador, mas para interesse próprio em de-
trimento das criaturas e dos outros.

Quando se abandona a lei de Deus, 
a lei do amor, acaba por se afirmar a lei 
do mais forte sobre o mais fraco. O pe-

cado – que habita no coração do homem 
(cf. Mc 7, 20-23), manifestando-se como 
avidez, ambição desmedida de bem-es-
tar, desinteresse pelo bem dos outros e 
muitas vezes também do próprio – leva 
à exploração da criação (pessoas e meio 
ambiente), movidos por aquela ganância 
insaciável que considera todo o desejo 
um direito e que, mais cedo ou mais tar-
de, acabará por destruir inclusive quem 
está dominado por ela.

3. A força sanadora do arrependi-
mento e do perdão

Por isso, a criação tem impelente ne-
cessidade que se revelem os filhos de 
Deus, aqueles que se tornaram «nova cria-
ção»: «Se alguém está em Cristo, é uma 
nova criação. O que era antigo passou; eis 
que surgiram coisas novas» (2 Cor 5, 17). 
Com efeito, com a sua manifestação, a pró-
pria criação pode também «fazer páscoa»: 
abrir-se para o novo céu e a nova terra (cf. 
Ap 21, 1). E o caminho rumo à Páscoa cha-
ma-nos precisamente a restaurar a nossa 
fisionomia e o nosso coração de cristãos, 
através do arrependimento, a conversão e 
o perdão, para podermos viver toda a ri-
queza da graça do mistério pascal.

Esta «impaciência», esta expetativa 
da criação ver-se-á satisfeita quando se 
manifestarem os filhos de Deus, isto é, 
quando os cristãos e todos os homens 
entrarem decididamente neste «parto» 
que é a conversão. Juntamente connos-
co, toda a criação é chamada a sair «da 
escravidão da corrupção, para alcançar a 
liberdade na glória dos filhos de Deus» 
(Rm 8, 21). A Quaresma é sinal sacra-
mental desta conversão. Ela chama os 
cristãos a encarnarem, de forma mais 
intensa e concreta, o mistério pascal na 
sua vida pessoal, familiar e social, parti-
cularmente através do jejum, da oração 
e da esmola.

Jejuar, isto é, aprender a modificar 
a nossa atitude para com os outros e as 
criaturas: passar da tentação de «devo-
rar» tudo para satisfazer a nossa voraci-
dade, à capacidade de sofrer por amor, 
que pode preencher o vazio do nosso co-
ração. Orar, para saber renunciar à ido-
latria e à autossuficiência do nosso eu, e 
nos declararmos necessitados do Senhor 
e da sua misericórdia. Dar esmola, para 
sair da insensatez de viver e acumular 
tudo para nós mesmos, com a ilusão de 
assegurarmos um futuro que não nos 
pertence. E, assim, reencontrar a alegria 
do projeto que Deus colocou na criação e 
no nosso coração: o projeto de amá-Lo a 
Ele, aos nossos irmãos e ao mundo intei-
ro, encontrando neste amor a verdadeira 
felicidade.

Queridos irmãos e irmãs, a «quares-
ma» do Filho de Deus consistiu em en-
trar no deserto da criação para fazê-la 
voltar a ser aquele jardim da comunhão 
com Deus que era antes do pecado das 
origens (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que a 
nossa Quaresma seja percorrer o mes-
mo caminho, para levar a esperança 
de Cristo também à criação, que «será 
libertada da escravidão da corrupção, 
para alcançar a liberdade na glória dos 
filhos de Deus» (Rm 8, 21). Não deixe-
mos que passe em vão este tempo fa-
vorável! Peçamos a Deus que nos ajude 
a realizar um caminho de verdadeira 
conversão. Abandonemos o egoísmo, o 
olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-
-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos 
próximo dos irmãos e irmãs em dificul-
dade, partilhando com eles os nossos 
bens espirituais e materiais. Assim, aco-
lhendo na nossa vida concreta a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a morte, 
atrairemos também sobre a criação a 
sua força transformadora.

Papa Francisco
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A BÊNÇÃO DE DEUS E OS SANTOS ANJOS
“Até o retorno de Cristo, a vida da Igreja 

beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos 
anjos “ (Catecismo da Igreja Católica, 334). Desde 
o início (cf. Mt 18,10)  até a morte (cf. Lc 16,22), 
a vida humana é cercada pela sua proteção (Cf. 
Sl 34,8; 91,10-13)  e pela sua intercessão (Cf. Jó 
33,23-24; Zc 1,12; Tb 12,12). Ainda aqui na terra, 
a vida cristã participa na fé da sociedade bem-
aventurada dos anjos e dos homens, unidos em 
Deus (CIC 336) – “Os anjos cooperam para todos 
os nossos bens” (CIC 350). 

Não se encontra aqui o profundo mistério da 
bênção sacerdotal e, especialmente, da bênção 
dos pais? Encontramos três respostas para esta 
pergunta: os próprios anjos são uma bênção de 
Deus para o povo; eles também querem fazer 
das pessoas uma bênção uns para os outros e 
servem a Deus na realização da bênção.

O anjo é uma bênção de Deus. O anjo é 
um espírito puro que livremente escolheu Deus 
“por amor” (Cat.IC 311). É por isso que ele está 
completamente cheio de Deus e da Sua vida, do 
Seu amor e da Sua beleza. Ele é, por assim dizer, 
luz criada da Luz incriada (=Deus). Através da sua 
união e fidelidade para com Deus, ele traz luz e 
alegria, paz e força, coragem para o bem e zelo, 
aonde quer que Deus o envie; em resumo: ele é 
uma bênção e traz a bênção. Os anjos louvam a 
Deus e levam as pessoas a louvar a Deus o que 
a palavra latina “benedicere” (= dizer bem de 
Deus e dos homens) quer expressar quando se 
fala de abençoar.

A palavra de Deus é exigente. Nós mesmos 
devemos ser uma bênção para os outros, através 
da nossa palavra, através da nossa presença, 
através do nosso amor, como os anjos. Assim 
Deus declarou a Abraão: “Eu te abençoarei ... 
e farei teu nome grande. Tu deverias ser uma 
bênção. Eu quero abençoar aqueles que te 

abençoam; ... Por meio de ti todas as gerações 
da terra ganharão bênçãos”(Gn 12,2-3). Isto não 
valia apenas para o pai do povo escolhido. Deus 
o prometeu a todo o Israel: “Eu te salvarei, para 
que sejas uma bênção” (Zc 8,13). Ele cumpriu a 
Sua palavra em Cristo: “Bendito seja Deus, Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu 
nos abençoou com todas a bênçãos espirituais 
em Cristo (Ef 1,3). Como os anjos são uma 
bênção para nós, com eles pode-mos-nos tornar 
uma bênção para os outros. Para isso, Deus 
envia os santos anjos:  “Eis o que diz o Senhor: 
«Eu vou mandar um anjo à tua frente, para te 
proteger no caminho e te conduzir ao lugar que 
preparei… Se lhe obedeceres pontualmente, se 
fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo 
dos teus inimigos, e o adversário dos teus 
adversários”(Ex 23,20.22). Através do nosso 
batismo, fomos recebidos na comunhão do novo 
povo de Deus, a Igreja, onde vale para todos nós 
o que S. Pedro escreve:  “abençoai, pois para isto 
fostes chamados, para que sejais herdeiros da 
bênção” (1Pd,8-9).

Com base nisto, o poder da bênção é 
compreendido de novo. A bênção sacerdotal 
em nome de Deus é voltada para o aumento 
da eficácia de Deus nas pessoas, nos objetos e 
lugares. Quanto mais profundo o sacerdote está 
unido com Deus, com Maria Santíssima e com 
os Santos Anjos, mais ele próprio é uma bênção 
para as almas, como se vê nos sacerdotes santos, 
mais Deus ouve as suas palavras, enviando os 
seus espíritos servidores  para a Igreja e realiza 
com eles a bênção desejada. Através deles, Deus 
torna eficazes o pedido e a promessa de bênção. 
Uma confidencialidade intensiva com os santos 
Anjos é o segredo da força da bênção!

Já nos primeiros dias da história da salvação, 
sabemos da fé na comunhão com os anjos. 

Abraão assegurou ao seu servo: “O Senhor Deus 
do céu, que me tirou da casa de meu pai e de 
minha pátria, que me disse e me jurou dar esta 
terra à minha posteridade, este Senhor mandará 
o Seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma 
mulher para o meu filho” (Gn 24,7). O sucesso 
desta missão é creditado ao trabalho dos anjos. 
Assim surgiu no povo a saudação de despedida 
antes de uma viagem: “Vá com Deus e os seus 
anjos!” Quão a serio Deus leva esta bênção! 
Vejamos um facto real dos nossos dias: uma mãe 
queria aconselhar a sua filha a não ir embora 
com os seus amigos. A filha porém não aceitou. 
A mãe recorreu à sua fé e disse-lhe: “Então vá 
com Deus e os seus anjos:” A filha respondeu 
sarcasticamente: “Esses têm lugar no porta-
malas.” Na verdade, ela precisava urgentemente 
desta bênção. O passeio terminou com um 
acidente tão grave que todos morreram no carro. 
Durante a evacuação, no entanto, uma caixa de 
ovos foi encontrada no porta-malas e nenhum 
deles foi quebrado. Isso  nos lembra uma queixa 
da Santa Ir. Faustina (Diário, 630): “Oh, como 
as pessoas consideram pouco o facto de terem 
sempre perto de si um visitante como este (anjo 
da guarda), que é, ao mesmo tempo testemunha 
de tudo!” (Fonte: “Folha de S. José”).

Pe. Armín Maria, 
Prior da Comunidade da Ordem de Santa Cruz no Sameiro

Donativos do mês de fevereiro
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 537 658,04 € 12 341,96 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Anónimo 100,00 € 12 241,96 €  
Anónimo 636,00 € 11 605,96 €  
Lucia Vilela Passos 10,00 € 11 595,96 €  
Livros Sr. Cónego 151,00 € 11 444,96 €  
APL 100,00 € 11 344,96 €  
Anónimo 220,00 € 11 124,96 €  
José Manuel Duarte Rodrigues (Bodas de Ouro) 10,00 € 11 114,96 €  
João Novais da Silva e esposa (Bodas de Ouro) 40,00 € 11 074,96 € 
Joaquim Gomes 100,00 € 10 974,96 €  
Eva Lemos Marques Ribeiro 40,00 € 10 934,96 €  
Maria de Lurdes Moura 15,00 € 10 919,96 €
José Ferreira e Sofia ( Bodas de Ouro) 10,00 € 10 909,96 €  
José Maria e Maria Cândida (Bodas de Ouro) 60,00 € 10 849,96 €

Nota: Donativos recebidos de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2019
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POESIA DO SAMEIRO

Bendito seja o carinho
Que nos salvou tantas vezes!
Ave, Senhora do Minho,
Rainha dos Portugueses!

 Virgem Santa do Sameiro,
 Conceição Imaculada!
 Vós sois a nossa Rainha
 Desde há muito coroada...

Peregrina na Cidade
De quem sois a Padroeira,
Trazei-nos felicidade
E alegria verdadeira.

 Do Sameiro ou Abadia,
 Da Oliveira ou Conceição
 Sois sempre Santa Maria,
 Padroeira da Nação.

Sempre a mesma em todo o mundo,
Sempre a Mãe do Salvador
- Mas é muito mais profundo
Ao Sameiro o nosso amor!

 Toda a terra portuguesa
 É formosa Catedral;
 O Sameiro, com certeza,
 O seu altar principal!

Padroeira carinhosa,
Em Teu jeito maternal,
Abençoa generosa
O Teu Povo, Portugal!

 Sob o Teu manto azulado
 De Rainha e de Princesa
 Portugal, abençoado,
 Há-de ter maior grandeza.

Bendito seja o carinho
Que nos salvou tantas vezes;
Ave, Senhora do Minho,
Rainha dos Portugueses!

Carlos de Vilar
“Flores Campestres”

Carlos de Vilar é o pseudónimo literário do 
P. Joaquim António Alves.
Nascido em 2 de Fevereiro de 1914 e orde-
nado sacerdote em 15 de Agosto de 1938, 
foi pároco de S. Vicente (Braga) e de Caba-
nelas (Vila Verde) e dedicou-se ao ensino.
Faleceu em Braga em 26 de Setembro de 
1998.
É autor do livro Flores Campestres (1954). 
Em 1999 foi publicado postumamente o vo-
lume de poesias inéditas Ao Ritmo da Vida.

AVE, SENHORA DO MINHO

 10:00 – Missa com bênção e imposi-
ção das Cinzas. 

 16:00 – Recitação do Terço

 16:30 – Missa com bênção e imposi-
ção das Cinzas.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Início do Tempo Santo  
da Quaresma

6 de Março de 2019
Horário das celebrações  
no Santuário do Sameiro


