
Gosto muito de São José!
Gosto muito de São José. A ele recorro 

assiduamente para pedir pelos pais, pelos 
trabalhadores, pelas famílias. Também pe-
los desempregados, pelos simples, pelos 
que precisam de coragem.

Gosto muito de São José. E tomo-o 
muitas vezes por modelo, como referência, 
como incentivo. 

Posso explicar-me?!
Vejo em São José o homem da esperan-

ça. Na longa lista dos antepassados de Je-
sus, ele é o último elo. Ele é o descendente 
de David que torna iminente a presença de 
Jesus. Ele indica o cumprimento da promes-
sa. Ele convida-nos ao tempo novo, ao aco-
lhimento do Salvador que já conseguimos 
ver, que já conseguimos tocar. Ele convida-
-nos a rasgarmos o coração ao prometido, 
ao dom esperado, ao Messias que se avizi-
nha1.

Vejo em São José o homem da obediên-
cia. Os sonhos revelam-lhe o que deve fa-
zer, em contramão ao que ele sonhara reali-
zar: pensa em deixar Maria, mas um sonho 
diz-lhe para a acolher – e ele obedece; um 
sonho diz-lhe para ir para o Egito, quando 
ele já tinha a vida estabilizada como carpin-
teiro, com a sua clientela, os seus adequa-
dos utensílios e equipamentos, a sua ofici-
na – e ele obedece;  um sonho diz-lhe para 
regressar, quando ele já se tinha aclimata-
do ao novo ambiente, já tinha equilibrado 
a vida e o sustento da família – e ele volta a 
obedecer. José segue o sonho. José segue o 
projeto de Deus a respeito dele, em vez de 
tentar impor a Deus o seu projeto. 

Vejo em São José o homem crente. Uma 
vez esclarecido das suas dúvidas, José atira-
-se de cabeça. Executa prontamente, adere 
de alma e coração, ama com todas as forças 
o Deus que o inquieta e que tem incarnado 
dentro de si. No acreditar e no amar, José 
nunca foi “mais ou menos…”.

Vejo em São José o homem discreto e 
silencioso. Não nos deixou qualquer pala-
vra. Deixou-nos apenas o silêncio.  Ele é o 
protótipo da pessoa colaborante, mas silen-

ciosa e anónima, de cuja vida pouco sabe-
mos. Ninguém sabe quem foi o seu pai, a 
sua mãe, com que idade ficou noivo e casou 
com Maria, nem como e quando morreu. 
Ele é uma sombra, mas uma sombra ben-
fazeja! Ele é um artesão. Não é um teóri-
co. Não é um Rabino. Nele contam mais as 
mãos que a boca, a ajuda efetiva que a teo-
ria, o trabalho que as palavras. Razão tinha 
Paul Claudel para escrever: “O silêncio é o 
pai da Palavra. Aí em Nazaré há somente 
três pessoas, muito pobres, que simples-
mente se amam. São aqueles que irão mu-
dar o rosto da terra”.

Vejo em São José o homem trabalha-
dor. Ele não pertence ao mundo das letras 
(escribas), nem das leis (fariseus), nem da 
burocracia estatal (cobradores de impostos 
e saduceus), nem da classe sacerdotal ou 
levítica do Templo. Nem sequer pertence a 
um dos grupos piedosos, que muitos havia 
no seu tempo (essénios, zelotes, fariseus). 
Ele é um homem do interior, da pequena 
vila de Nazaré, tão minúscula que nem se-
quer é mencionada em todo o Antigo Tes-
tamento. Tem uma profissão: é carpinteiro. 
Mas certamente também trabalharia no 
campo (no tempo de Jesus ninguém vivia 
só de uma profissão). Deve ter cultivado 
fruta e legumes, deve ter pastoreado as ca-
bras, as ovelhas, o gado. Por ele proviam-se 
as necessidades básicas da sua casa. É den-
tro do universo de trabalho, das mãos com 
calos, do suor no rosto, das canseiras quo-
tidianas e do silêncio que se desenrolou a 
vida anonima do trabalhador José. Bem diz 
a Exortação Apostólica Redemptoris Custos, 
do Papa João Paulo II: “No crescimento hu-
mano de Jesus «em sabedoria, em estatura 
e em graça», teve uma parte notável a virtu-
de da laboriosidade, dado que «o trabalho 
é um bem do homem», que «transforma 
a natureza», e torna o homem, «em certo 
sentido, mais homem»”.

(continua)
Cón. José Paulo Leite de Abreu

Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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1 Neste artigo e nos próximos, colho abundante inspiração numa obra de Leonardo BOFF – São José. A personificação 
do Pai. Ed. Pergaminho, Cascais 2007. 
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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

Um garoto perguntou ao pai: 
Qual o tamanho de Deus? 
Então ao olhar para o céu  
o pai avistou um avião  
e perguntou ao filho:  
Que tamanho tem aquele avião? 
O menino disse: 
Pequeno, quase não dá para ver. 
Então o pai o levou a um  
aeroporto e ao chegar próximo 
de um avião perguntou: 
E agora, qual o tamanho desse? 
O menino respondeu:  
Nossa pai, esse é enorme! 
O pai então disse: Assim é Deus, 
o tamanho vai depender da 
distância que você estiver dele. 
Quanto mais perto você está 
dele, maior Ele será na sua vida!
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No dia 24 de fevereiro, na Missa Do-
minical das 16.30 horas, o Presidente da 
Confraria do Sameiro, Cónego José Paulo 
Abreu, procedeu à inauguração e bênção 
das novas peças da capela-mor da Basílica: 
presidência, ambão, suporte do círio pascal 
e da crucifixo (uma peça belíssima em mar-
fim) e a estante. Foram desenhados pelo Ar-
quitecto Gerardo Esteves, Mesário da Con-
fraria, fez o traço e procurou que as mesmas 
se enquadrassem bem com os mármores já 
existentes. 

Antes da Liturgia da palavra, o presi-
dente da celebração, benzeu o ambão e 
introduziu solenemente o Leccionário (livro 
que contém a Palavra de Deus). Este novo 
ambão ainda não está concluído, pois falta 
colocar as imagens dos quatro evangelistas 
em mármore branco. 

 
Estes melhoramentos, servem para dig-

nificarmos a Casa da nossa Mãe do Céu e o 
louvor que prestamos a Deus. A Confraria 
do Sameiro agradece todo o trabalho, dedi-
cação e esforço do Arquitecto Gerardo, bem 
como a generosidade de quantos contribuí-
ram com as suas ofertas e continua a poder 
contar com a generosidade dos devotos da 
Senhora do Sameiro. 

 Dia 11 – Doentes e idosos de S. Martinho 
de Sande, Vila Nova de Sande, S. João de 
Ponte e Taipas (Arciprestado de Guima-
rães). Missa presidida pelo Pe. Abel Faria 
e concelebrada pelo Pe. Marc Monteiro.

 Dia 21 – Grupo de 36 Peregrinos da Dio-
cese de Siracusa (Itália) – Missa concele-
brada por 3 sacerdotes.

Grupos inscritos na Reitoria  
do Santuário – Fevereiro 2019

Requalificação da Capela Mor da Basílica

NOTÍCIAS

Um caminho com 370 quilómetros entre 
Braga e Muxia, na Galiza, “guiado” pelos san-
tuários marianos e desbravado pelo interior 
profundo e desertificado, está agora à dispo-
sição dos peregrinos, pronto para ser trilhado, 
foi anunciado no pretérito dia 14 de março, 
numa conferência de imprensa no Sameiro.

Trata-se da Via Mariana Luso-Galaica, 
que liga a Basílica do Sameiro, em Braga, ao 
Santuário da Virgem da Barca, em Muxia, 
com passagem por cerca de uma dezena de 
santuários marianos do Minho e da Galiza. 
«A ideia é voltar a dar vida ao ‘deserto verde’ 
em que se transformou esta região, sobretu-
do por causa da emigração», disse José Paulo 
Abreu, da Confraria da Senhora do Sameiro. 
Referiu que se trata de um caminho com um 
“valiosíssimo” património material e imate-
rial, que “urge” redescobrir e valorizar. «Tra-
dições, costumes, lendas, canções, lugares pi-
torescos, aldeias, paisagens, histórias, é todo 
um mundo de magia e de coisas bonitas que o 
caminho oferece», disse ainda o Cónego José 
Paulo Abreu.

O novo caminho foi “desbravado” pela 
Associação Via Mariana Luso-Galaica, que 
junta entidades dos dois lados da fronteira.

Para a presidente da associação, Maria 
José Silva, este é «um projeto de fé, patrimó-
nio e natureza». «Abrimos caminhos pelos 
quais ninguém passava há mais de 50 anos e 
que estavam cobertos de mato, foram muitas 
e muitas mãos voluntárias que pegaram em 
motosserras e sacholas, num trabalho entu-
siasta, voluntário e altruísta», referiu. Sobre-
tudo no lado português, o caminho é apon-
tado como sendo de “dificuldade elevada”, 
alcançando cotas de 700 a 1.200 metros de 
altitude.

Os pontos de acolhimento são ainda pou-
cos, pelo que é necessário em muitos lugares 
recorrer aos alojamentos privados de tipo 
turístico, que é preciso reservar previamen-
te. No Sameiro, está prevista a instalação de 
um “pequeno ponto” de acolhimento aos pe-
regrinos, com uma copa, chuveiros e sala de 
estar.

Há um código de conduta para os pere-
grinos, que têm ainda direito a uma creden-
cial personalizada e a um certificado, no fim 
do caminho. Descarregando uma aplicação 
do site da associação, os peregrinos têm, ao 
longo do caminho, toda a informação útil e 
necessária.

Apresentação da “Via Mariana” entre o Sameiro e a Virgem da Barca
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Início do Tempo Santo  
da Quaresma

No passado dia 6 de Março, iniciá-
mos o Tempo Santo da Quaresma, tempo 
de jejum, oração e penitência. Na Missa 
das 16.30 horas, presidida pelo Reitor do 
Santuário, procedeu-se à bênção e im-
posição das Cinzas. Apesar de uma tarde 
fria e chuvosa, foram muitos os fiéis que 
acorreram ao Sameiro para darem início 
a este Tempo de Graça e de Conversão.

Na homilia, o P. Delfim Coelho lem-
brou que Deus, através da boca do Profeta 
Joel, não quer que rasguemos as vestes 
exteriores, mas que rasguemos o nosso 
coração para experimentarmos a Sua mi-
sericórdia e o perdão. Para isso, é neces-
sário aproveitarmos este tempo favorável 
de graça que nos é oferecido. Lembrou 
que através da oração mais intensa, da ca-
ridade mais diligente e do jejum seremos 
capazes de percorrer um verdadeiro cami-
nho de conversão pessoal e comunitária.

Nossa Senhora nos acompanhe, 
como mestra e educadora, nesta cami-
nhada até à Páscoa de Seu Filho Jesus!

NOTÍCIAS

A Arquidiocese de Braga assinalou, no 
passado dia 9 de Março, o 75.º aniversá-
rio natalício do Senhor Arcebispo Primaz, 
numa Eucaristia de Ação de Graças pelo 
ministério episcopal de D. Jorge Ortiga. A 
Confraria do Sameiro esteve representa-
da na pessoa do seu presidente, Cónego 
José Paulo Abreu, e de alguns membros 
da Comissão Administrativa. A cerimónia 
contou, também, com a presença de vá-
rios bispos e sacerdotes, de membros das 
comunidades católicas e representantes 
das autoridades civis e militares.

 “Tomei posse da Arquidiocese de Braga 
no dia 18 de julho de 1999. Nesse dia apon-
tei, de modo claro, o objetivo que nortearia 
o episcopado: ‘permear a vida das nossas 
comunidades com o fermento da Palavra, 
da Boa Nova’. Estava convencido – e assim 
continuo – que apenas a Palavra de Deus 
tem a força para compor e recompor o teci-
do eclesial, humano e social”, declarou, na 
homilia da celebração a que presidiu.

“Aceitei esta Eucaristia como uma 
oportunidade para dar graças a Deus pelo 
dom da vida e para rever, diante dele, o 
meu ministério sacerdotal e episcopal”, 
disse D. Jorge Ortiga.

O Senhor Arcebispo apresentou a sua 
renúncia ao Papa após completar 75 anos 
de idade, no dia 5 de março, seguindo as 
determinações do Direito Canónico.

Jorge Ferreira da Costa Ortiga nas-
ceu a 5 de março de 1944, na freguesia 

de Brufe, concelho de Vila Nova de Fa-
malicão; foi ordenado presbítero no dia 
9 de julho de 1967, na igreja de Lousado, 
também em Famalicão, e, no dia 16 ce-
lebrou Missa Nova em Brufe, tendo sido 
esta a primeira Eucaristia concelebrada 
na circunscrição eclesiástica minhota, 
após a renovação litúrgica do Concílio 
Vaticano II.

O Papa João Paulo II nomeou-o bispo 
auxiliar de Braga em 1987, tendo escolhi-
do como lema ‘Ut Unum Sint’ (que todos 
sejam um); a ordenação episcopal acon-
teceu a 3 de janeiro de 1988, na Cripta do 
Sameiro, numa celebração presidida por 
D. Eurico Dias Nogueira.

D. Jorge Ortiga seria nomeado arce-
bispo de Braga a 5 de junho de 1999, com 
55 anos, tomando posse a 18 de julho, na 
Catedral arquidiocesana; foi presidente 
da Conferência Episcopal Portuguesa en-
tre 2005 e 2011.

Num olhar sobre as duas décadas 
de serviço episcopal, o arcebispo primaz 
recordou com “emoção” o Sínodo Arqui-
diocesano (1994-1997) em Braga, como a 
“experiência mais enriquecedora” da sua 
vida.

Parabéns, Senhor Arcebispo! Espera-
mos continuar a contar com a sua dedica-
ção à Igreja e ao mundo! Bem-haja pela 
missão que tem desempenhado no meio 
de nós! Nossa Senhora do Sameiro o con-
tinue a cumular de bênçãos!

ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 
DO SENHOR ARCEBISPO PRIMAZ

POESIA DO SAMEIRO
O QUE É O SAMEIRO

És um novo Sinai, Monte Sameiro,
Daterra lusa a estância mais bendita:
Aqui, de longes terras a alma aflita
Vem procurar alívio verdadeiro.

Feliz o que do cimo deste outeiro
O olhar extasiado ao largo fita:
Mais vivamente o coração palpita
Alheio àsambições do mumdo inteiro

O Sameiro é o oásis do deserto
De refúgio um lugar durante a vida
Por isso que do Céu está mais perto

O Sameiro é o ponto de partida
Para um mundo melhor que terá certo
Quem confiar na Virgem Mãe querida!

M. Oliveira
“Ecos do Sameiro”, Setembro de 1938



MARÇO . 2019ECOS DO SAMEIRO 5

No Santuário do Sameiro em Braga irá es-
tar implantado o Km 0 da “Via Mariana” que, 
desde o Minho e, ao longo de mais de 370 qui-
lómetros, levará os peregrinos até ao Santuário 
de Nossa Senhora da Barca em Muxia, Galiza.

Sempre em caminhos polvilhados por san-
tuários dedicados à Virgem Maria, tem como 
objetivo principal, guiar os peregrinos pelos 
santuários marianos espalhados pelo Minho e 
Galiza.

E foi para divulgar publicamente, e em pri-
meira mão, que esta manhã, se realizou, no en-
solarado adro da Basílica do Sameiro, uma confe-
rência de imprensa em que estiveram presentes 
os representantes Associación Luso-Galaica “Via 
Mariana” e os representantes da Confraria do 
Sameiro, parceiros nesta iniciativa, que partiu do 
lado galego que, pensou de inicio criar um percur-
so que ligasse Santiago de Compostela a Braga. 

Esta nova rota, pode ser percorrida no sen-
tido Sameiro-Muxia ou no contrário, sendo que 
a maior parte se encontra em território gale-

go. Do lado português 
serão os concelhos de 
Braga, Vila Verde, Ponte 
da Barca, Arcos de Val-
devez e Melgaço e ser 
“atravessados” por este 
percurso agora apresen-
tado. 

Tomando a palavra, de inicio, o Cónego José 
Paulo Abreu, Presidente da Confraria do Sameiro, 
começou por nos explicar que esta iniciativa “sur-
giu da ideia de se tirar partido e potenciar uma 
nova e profunda espiritualidade” continuando 
por dizer que “na realidade já existem os cami-
nhos de Santiago, mas havia necessidade de se 
pensar num caminho mariano”.

Foi do lado galego que se começou a pensar 
seriamente na hipótese de lançar “este novo ca-
minho”, tendo-se de imediato iniciado todo o tra-
balho de levantamento dos locais a ultrapassar, 
os pontos de interesse, outros pontos de atração 
que não só os santuários existentes.

DO SAMEIRO (PORTUGAL) 
A MUXIA (ESPANHA)  
POR CAMINHOS MARIANOS

Continuou o Presidente da Confraria do 
Sameiro dizendo que “Com o passar do tem-
po estes caminhos tornaram-se intransitáveis 
e, então, agora é preciso restituí-los aos pe-
regrinos. Neste momento todo o trajeto está 
devidamente identificado e assinalado e todo 
o trajeto é transitável”, rematando que “pen-
so que num futuro próximo este caminho terá 
grande sucesso”.

 Ainda segundo o presidente da Confraria do 
Sameiro, uma das prioridades será criar um es-
paço “para ter um chuveiro, uma sala de estar, 
uns sofás, um espaço de beliche ou de camarata, 
ou simplesmente para pôr um colchão no chão 
para as pessoas descansarem”, uma vez que o Sa-
meiro verá muitos partir e acolherá outros à sua 
chegada. “Para quem chega temos de ter este 
tipo de apoio, mas para quem parte também te-
mos de fornecer informações, como pode aceder 
à informação, onde são os pontos de paragem, 
onde são as igrejas, onde são as estalagens e os 
restaurantes”, ou seja, um conjunto alargado de 
informações necessárias para que toda a peregri-
nação seja feita com segurança e em pleno.

Terminou dizendo que “Abrimos caminhos 
pelos quais ninguém passava há muito tempo 
e que estavam cobertos de mato, foram mui-
tas e muitas mãos voluntárias que pegaram em 
motosserras e sacholas, num trabalho entu-
siasta, voluntário e altruísta”, referiu, ainda, o 
Cónego João Paulo Abreu.

A presidente da Associação “Via Mariana”, 
Maria José Silva, explicou que “foram dois anos 
de trabalho intensivo, onde pouco a pouco, um 
grupo de pessoas foram dando a mão desde Bra-
ga a Muxia, trabalhando por um fim comum”.

Esta iniciativa vai muito para além da fé. 
Está assente, como destaca Maria José Silva, 
no património, na natureza e na fé. “Está tudo 
integrado, a fé não se pode desintegrar da na-
tureza, porque também perdemos parte da 
nossa essência. Por isso recorremos aos san-
tuários de fé e recorremos, também a autên-
ticos santuários da natureza”, explicou a presi-
dente da Associação.

Os peregrinos terão de seguir um código 
de conduta e têm, ainda, direito a uma creden-
cial personalizada e a um certificado, no fim do 
caminho. Ao longo do caminho, os peregrinos 
têm toda a informação necessária ao descarre-
gar uma aplicação do site da associação.

No próximo dia 23 de março, semelhante 
ação será feita em Santiago de Compostela para 
divulgação, em terras galegas, desta iniciativa que 
se quer, de grande êxito, levando muitos peregri-
nos, apeados ou de bicicleta, a percorrer aqueles 
que foram, outrora, os caminhos da fé e de união 
entre estes dois povos irmãos.

José Campos - Ecos do Sameiro

Veja o vídeo em: https://youtu.be/24ecdctbx8E

A Páscoa Cristã é uma das festividades mais 
importantes para o cristianismo, pois representa 
a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus.  

A data é comemorada anualmente no pri-
meiro domingo após a primeira lua cheia que 
ocorre no início da primavera (no Hemisfério 
Norte) e do outono (no Hemisfério Sul). A data é 
sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril.

Os católicos são encorajados a não comer 
carne na Quaresma, Durante os 40 dias que pre-
cedem a Semana Santa e a Páscoa - período co-
nhecido como Quaresma, os católicos dedicam-
-se à penitência para lembrar os 40 dias passados 
por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele 
suportou na cruz.

A Semana Santa começa com o Domingo de 
Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jeru-
salém, ocasião em que as pessoas cobriam a es-
trada com folhas da palmeira, para comemorar a 
sua chegada.

A Sexta Feira Santa é o dia em que os cris-
tãos celebram a morte de Jesus na cruz. E por 
fim, com a chegada do Domingo de Páscoa, os 
cristãos celebram a Ressurreição de Cristo e a sua 
primeira aparição entre os seus discípulos.

A Páscoa já era comemorada antes do surgi-
mento do Cristianismo. Tratava-se da comemora-
ção do povo judeu por terem sido libertados da 
escravidão no Egito, que durou aproximadamen-
te 400 anos.

Segundo a Bíblia, supostamente Jesus te-
ria participado de várias celebrações pascais. 
Quando tinha doze anos de idade foi levado pela 
primeira vez pelos seus pais, José e Maria, para 
comemorar a Páscoa, conforme narram algumas 
das histórias do Novo Testamento da Bíblia.

A mais famosa participação relatada na bí-
blia foi a “Última Ceia”, onde Jesus e os seus dis-
cípulos fizeram a “comunhão do corpo e do san-
gue”, simbolizados pelo pão e pelo vinho.

SIGNIFICADO DA PÁSCOA CRISTÃ
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OS RAMOS DE PALMEIRA
A Semana Santa começa com 

o Domingo de Ramos, que lembra 
a entrada de Jesus em Jerusa-
lém, ocasião em que as pessoas 
cobriam a estrada com folhas de 
palmeira, para comemorar sua 
chegada. 

Atualmente, as folhas de palmeiras são 
usadas na decoração das Igrejas durante as 
comemorações da Semana Santa, como um 
sinal de “boas-vindas a Cristo”. 

CORDEIRO
Este é um dos símbo-

los mais antigos da Pás-
coa, lembrando a aliança 
que Deus teria feito com o 
povo judeu no Antigo Tes-
tamento. 

Naquela época, a Páscoa era celebrada 
com o sacrifício de um cordeiro.

Para os cristãos, Jesus Cristo é o “cordeiro 
de Deus que tirou os pecados do mundo”.

CÍRIO PASCAL
O Círio Pascal é uma gran-

de vela, decorada com as le-
tras gregas alfa e ômega, que 
significam “início” e “fim”, 
respetivamente, e usada du-
rante as missas da Semana 
Santa. 

Durante a Vigília Pascal é 
inserido na vela os cinco pon-
tos das chagas de Cristo na 
cruz.

É acesa no Sábado de Aleluia e sua Luz re-
presenta a Ressurreição de Cristo.

ALGUNS SÍMBOLOS DA PÁSCOA
Os Símbolos da Páscoa são representações que fazem parte dos rituais da Semana Santa.

Peregrinação
 das Crianças 
  ao Sameiro

10h30 Acolhimento

11h00 Peddy Paper

13h00 Almoço 

15h00 Eucaristia

18
Maio
2019

Organização
Confraria e Voluntários da Senhora do Sameiro

Apoio
Departamento Arquidiocesano da Catequese
Departamento Arquidiocesano da Pastoral de Jovens

O PEIXE

O peixe é um símbolo trazido dos apósto-
los que eram pescadores.

É um símbolo de vida, usado pelos primei-
ros cristãos, no acróstico IXTUS - peixe em grego. 

As letras são as iniciais de “Iesus Xris-
tos Theos Huios, Sopter”, que significa “Jesus 
Cristo, Filho de Deus, o Salvador”.

Faz parte do ritual da Semana Santa co-
mer peixe na Sexta Feira Santa, para lembrar o 
ritual dos 40 dias de jejum de carne, seguidos 
pelos cristãos durante a Quaresma.

OVO DE PÁSCOA
Por represen-

tar o nascimento e 
a vida, presentear 
com ovos era um 
costume antigo en-
tre os povos do Me-
diterrâneo.

Durante as fes-
tividades para comemorar o início da prima-
vera e a época de plantio, os ovos eram cozi-
dos, pintados e presenteados, para represen-
tar a fertilidade e a vida.

O costume passou a ser seguido durante 
as festividades dos cristãos, onde eram pin-
tados com imagens de Jesus e Maria, repre-
sentando simbolicamente o nascimento do 
Messias.

Muitas culturas mantêm até hoje esse 
costume. No mundo moderno, o ovo fabrica-
do com chocolate virou uma tradição de pre-
sente no Domingo de Páscoa.

COELHO DE PÁSCOA
O coelho de Páscoa 

tornou-se o símbolo da 
fertilidade e da vida, devi-
do a particularidade deste 
animal de se reproduzir 
em grandes ninhadas. 

Está relacionado com 
a Páscoa por representar a 
esperança de vida na Res-
surreição de Jesus Cristo.

Vários povos da anti-
guidade já consideravam 
o coelho como símbolo da fertilidade, pois 
com a chegada da primavera, eram os pri-
meiros animais a saírem de suas tocas.

Com o passar dos tempos, os coelhi-
nhos de chocolate entraram para os costu-
mes das festividades da Semana da Páscoa.

Assim como os ovos de chocolate, os 
coelhinhos viraram tradição de presente no 
Domingo de Páscoa.
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Longe vai o dia em que, após deliberação 
da mesa da confraria, sustentada pelos 
técnicos e pelas evidências, se decidiu deitar 
mãos a obra urgente e necessária, como foi 
a reconstrução do telhado e a pintura da 
Basílica do Sameiro, tal o estado, altamente 
degradado em que se encontrava.

E depois das necessárias consultas 
externas a potenciais candidatos à execução 
das obras necessárias, lá se optou pelo 
orçamento mais condizente com o preço/
qualidade desejado, sendo que o mesmo 
se situou na ordem dos 550 mil euros. 
Não conseguimos melhor, pese embora os 
esforços.

A obra avançou de imediato, era necessária 
e urgente e, depressa compreendemos, que 
não conseguiriamos fazer frente, sózinhos, 
aos encargos assumidos. Assim lançamos 
a campanha de angariação de donativos, 
mobilizando toda a comunidade. A resposta 
foi imediata e positiva, tendo as pessoas 
compreendido o esforço financeiro enorme em 
que nos haviamos envolvido. A nossa grande 
missão, como mesa da confraria, é “conservar, 
engrandecer e embelezar o santuário”, por isso 
não fizemos mais do que a nossa obrigação. 

Felizmente que a ajuda foi chegando, mais 
forte de inicío, enfranquecendo à medidda 
que o tempo ia passando. A obra avançava, 
era necessário honrar os compromissos e, 
com ajuda que nos foi chegando, conseguimos 
cumprir datas e selar compromissos.

Donativos do mês de Março
Valor Estimada da Obra 550 000,00 €
Valor Anterior: 539 150,04 € 10 849,96 €

OFERTAS VALOR EM FALTA
Julieta de Morais Mota 1 000,00 € 9 849,96  
José Maria Pimenta e Maria Natália Faria(Bodas de Ouro 10,00 € 9 839,96  
José Silva Sousa e Maria Emilia (Bodas de Ouro) 30,00 € 9 809,96  
Vitor Bernardo 5,00 € 9 804,96  
José Francisco da Silva(Covelas) 100,00 € 9 704,96  
Anónimo 170,00 € 9 534,96  
Abilio José Cunha 100,00 € 9 434,96  
Alice Pereira Rodrigues 291,60 € 9 143,36  
Anónimo 40,00 € 9 103,36  
Anónimo 9 103,36 € -0,00  

Total 550 000,00 € -0,00  

Nota: Donativos recebidos de 21 de fevereiro a 20 de março de 2019

DONATIVOS PARA A RECONSTRUÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA BASÍLICA DO SAMEIRO

Já faz 30 anos que o Papa São João Paulo II es-
creveu a carta apostólica sobre a pessoa e a missão 
de São José.  Ele não escolheu como título O Pai 
nutrício do Redentor, mas muito significativamente 
em latim: Redemptoris Custos, o “ (Anjo) Custódio”, 
ou seja,  o guardião do Redentor.

O Papa Francisco fez eco deste documento 
quando, na Missa inaugural do seu Pontificado, a 19 
de março de 2013, disse na sua homilia: «São José, 
assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou 
com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, 
assim também guarda e protege o seu Corpo mís-
tico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e 
modelo» (Exort. ap. Redemptoris Custos, 1). 

Como realiza José esta guarda? Com discri-
ção, com humildade, no silêncio, mas com uma 
presença constante e uma fidelidade total, mes-
mo quando não consegue entender. Desde o ca-
samento com Maria até ao episódio de Jesus, aos 
doze anos, no templo de Jerusalém, acompanha 
com solicitude e amor cada momento. Permanece 
ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momen-
tos serenos como nos momentos difíceis da vida, 
na ida a Belém para o recenseamento e nas horas 
ansiosas e felizes do parto; no momento dramático 
da fuga para o Egipto e na busca preocupada do fi-
lho no templo; e depois na vida quotidiana da casa 
de Nazaré, na carpintaria onde ensinou o ofício a 
Jesus. Como vive José a sua vocação de guardião 
(“custos”) de Maria, de Jesus, da Igreja? Numa 
constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, 
disponível mais ao projecto d’Ele que ao seu”.

No ano anterior, em 2012, na última men-
sagem do seu pontificado para a Quaresma, o 
Papa  Bento XVI encontrou palavras semelhantes: 

“Também hoje ressoa, com vigor, a voz do Senhor 
que chama cada um de nós a cuidar do outro. Tam-
bém hoje Deus nos pede para sermos o «guarda» 
dos nossos irmãos (cf. Gn 4, 9), para estabelecer-
mos relações caracterizadas por recíproca solicitu-
de, pela atenção ao bem do outro e a todo o seu 
bem. O grande mandamento do amor ao próximo 
exige e incita a consciência a sentir-se responsável 
por quem, como eu, é criatura e filho de Deus: o 
facto de sermos irmãos em humanidade e, em 
muitos casos, também na fé deve levar-nos a ver 
no outro um verdadeiro alter ego (um outro “eu”), 
infinitamente amado pelo Senhor.” Se cultivarmos 
este olhar de fraternidade, brotarão naturalmente 
do nosso coração a solidariedade, a justiça, bem 
como a misericórdia e a compaixão. 

“Devo sempre cuidar do meu irmão” (Gn 4, 
9)?  A resposta terá que ser: sim, assim tem sido 
a vontade do Pai Celestial desde o começo. Os 
anjos foram criados para serem os Guardas do 
irmão mais novo, “do homem que deve herdar 
a salvação” (cf. Heb 1,14), um “Anjo Custódio,” 
um anjo da guarda. Para Lúcifer, no entanto, que 
sonhava na sua megalomania de mundos estre-
lares (ver Isaías 14, 2), o Homem era pequeno 
de mais. Ele recusou (“non serviam”) de cuidar 
deste “grão de areia”. São Miguel, no entanto, 
e com ele os outros anjos que permaneceram 
fiéis, disseram sim ao Jomem, sim à tutela, a 
serem anjos custódios. Mas foi somente com a 
vinda do Redentor e seus santos pais que eles 
puderam “ler” o que significa ser o guardião do 
homem até às últimas conseqüências. 

A partir desses três modelos, - Jesus, Maria 
e José -  os santos Anjos da Guarda aprendem  

e contemplam 
o “aguentar” ao 
lado do Homem 
que, sendo adul-
to, não quer que 
ninguém se intro-
meta  no seu de-
sejo de liberdade. Somente quando ele se deixa 
transformar para ser, pela graça de Deus, uma 
criança (cf. Mt 18.3), acontecerá que, por meio 
do nosso Anjo, esta missão de ser “custódio” de 
São José também vai ter os seus efeitos em nós. 
Sim, ainda mais, no sentido da mensagem aci-
ma citada do Papa Bento XVI, nós mesmos nos 
tornamos “Anjos da guarda”, custódios, do nos-
so próximo. Deus põe cada um de nós à prova 
para ver se somos realmente “Anjo da Guarda”, 
quando nos coloca pessoas no caminho que são 
obstinadas, ingratas, histéricas, desviadas, per-
vertidas... Todas elas têm um Anjo da Guarda 
celestial, e, se para este Santo Anjo não é algo 
demasiado baixo acompanhar tal pessoa, muito 
menos temos nós o direito de afastá-la ou julgá-
-la. Assim como é o nosso Santo Anjo da Guar-
da, do mesmo modo devemos ser uns para com 
os outros: solícitos, silenciosos, vigilantes e fiéis 
como ele. 

Vós, São José, grande modelo deste “ser Cus-
tódio”, tutelar ou guardião, sede nosso intercessor  
para que, neste Mês dedicado a Vós, e, mais ainda, 
nesta Quaresma, todos façamos progresso neste 
caminho.

Pe. Armín Maria 
Prior do Mosteiro de Santa Cruz (Sameiro)

SÃO JOSÉ CUSTÓDIO

Finalmente, em Março de 2019, 
conseguimos, graças à boa vontade de todos 
quantos, ao longo destes anos, sim anos, 
foram contribuindo para que pudessemos 
saldar esta divida, pois a obra já estava  
concluida e a divida não vencida.

Assim sendo, damos por encerrada esta 
campanha de anagarição de donativos para 

esta causa – telhado e pintura da Basílica do 
Sameiro – agradecendo a todos os que, com 
maior ou menor sacrificio, mas sempre com 
grande benevolência, foram ajudando com 
aquilo que puderem. Que Nossa Senhora do 
Sameiro vos cubra de bênçãos e vos ajude 
pela vida fora.

OBRIGADO 
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CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA NO SAMEIRO
14 DE ABRIL 

Domingo de Ramos na Paixão do Senhor

07.30h - Bênção dos Ramos e Missa da 
Paixão do Senhor 

08.30h, 09.30h, 10.30 e 11.30h  
- Missas com a narração da Paixão do Senhor
 
16.00 horas - Recitação do Terço

16.30h - Missa da Paixão do Senhor.

18 DE ABRIL
Quinta-Feira Santa

Não há celebrações de manhã.

16.30 horas - Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor

19 DE ABRIL
Sexta-Feira Santa

Não há celebrações no Santuário. 
Adoração da Cruz. 

Confissões: 09.00h - 12.00h 
      15.00h - 17.00h

20 DE ABRIL 
Sábado Santo

Não há celebrações no Santuário.
Adoração da Cruz.
Confissões: 09.00h - 12.00h  
                   15.00h - 17.00h

 21 DE ABRIL 
Domingo de Páscoa da Ressurreição  

do Senhor

07.30h, 08.30h, 09.30h, 10.30 e 11.30h   
- Missas

16.00 horas - Recitação do Terço 

16.30 horas - Missa Solene da Páscoa

Mais uma vez, a Confraria do Sameiro vai 
levar a cabo os Encontros de Coros nas tardes 
dos domingos de Maio. Assim, lançamos o 
desafio a todos os Grupos Corais Litúrgicos a 
participarem, fazendo a sua inscrição através 
do email: encorossameiro@gmail.com  ou do 
telefone: 253 303 400 até ao dia 15 de Abril.

Esperamos poder contar com o maior 
número possível de participantes para louvar-
mos e rezarmos a Nossa Senhora através da 
arte musical.

ENCONTRO DE COROS NO SAMEIRO

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa 
SOURCE Têxtil de Braga, escolheu o Santuário 
do Sameiro para plantar mais de uma cente-
na de árvores, entre carvalhos e sobreiros, 
restituindo assim, aquelas que os últimos 
incêndios consumiram e, contribuindo para 
que, aquele que é,  um dos pulmões da ci-
dade de Braga, continue a mostrar um verde 
exuberante que felizmente tem, quase, que 
escapado aos grandes incêndios. A Confraria 
do Sameiro e todos os que disfrutam destes 
espaços, agradecem reconhecidos, por mais 
esta iniciativa, em prol de uma natureza mais 
limpa e um planeta mais verde e saudável.

Obrigado.
José Campos - Ecos do Sameiro

Veja o vídeo em: https://youtu.be/EKYpsFtdLZ0

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NO SAMEIROJUBILEUS DE CASAMENTO  
Bodas de Prata/Ouro

BODAS DE PRATA

Janeiro
Ø	Manuel Augusto de Sousa Mota e 

Anabela Rodrigues Moreira da Mota, 
Este – S. Mamede (Braga)

Ø	José Manuel Duarte Rodrigues e Maria 
da Graça Vale da Rocha Rodrigues, 
Merelim – São Paio (Braga)

Fevereiro
Ø	Arlindo Carlos de Barros Pereira e Aida 

Clara Freitas Machado Pereira, Espinho 
(Braga)

BODAS DE OURO

Janeiro
Ø	Manuel Sampaio Faria e Maria 

Manuela Ferreira Crespo Sousa Faria, 

São Clemente de Sande (Guima- 
rães)

Ø	Fernando Oliveira Novais e Maria da 
Conceição da Silva Vaz, Espinho (Braga)

Fevereiro
Ø	João Novais da Silva e Maria da 

Conceição Ribeiro Miranda, Donim 
(Guimarães)

Ø	José Ferreira e Sofia Marques de 
Almeida, Longos – Santa Cristina 
(Guimarães)

Ø	José Maria Barreiro Pereira e Maria 
Cândida Dias Barreiro, Campos (Vieira 
do Minho)

Ø	José Maria Alves Pimenta e Maria Natália 
da Costa Faria, Guardizela (Guimarães)


