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Gosto muito de São José! (2)

No editorial do mês pas-
sado, olhámos para São José 
como o homem da esperança, 
o homem da obediência, o ho-
mem crente, o homem discreto 
e silencioso, o homem traba-
lhador.

Desejo hoje prosseguir ca-
minho, contemplando-o como 
esposo e pai1.

Sublinhe-se, antes de mais, 
que José corre o risco da ma-
ledicência ao assumir Maria, a 
sua noiva, já grávida pelo Es-
pírito Santo. Tem a coragem 
de ser alternativo e leva-a para 
sua casa (cfr Mt 1,24). Assume 
as funções próprias de um pai 
que presta assistência no nas-
cimento, que toma a iniciativa 
de fugir para o Egipto e escolhe 
o momento de regressar, que 
juntamente com a esposa faz o 
que qualquer pai-educador fa-
zia em relação aos deveres re-
ligiosos, que se preocupa com 
a perda do filho. Todas essas 
coisas têm mais a ver com um 
pai seriamente comprometido 
na sua missão familiar do que 
com um simples protetor e um 
zeloso provedor. 

E como seria a relação de 
José com Maria? 

Eles viam-se como criaturas 
humanas e não como semi-
deuses. Tudo o que é realmente 
humano, como o amor, o afeto 
e o enternecimento, pôde de-
sabrochar neles. Podemos ima-
ginar os diálogos dos dois acer-
ca do mistério que ocorreu com 
Maria. E a curiosidade: Como 

1  Inspiro-me em Leonardo BOFF 
– São José. A personificação do Pai. Ed. 
Pergaminho. Cascais 2007.

vai ser com o menino? Vai ser 
mesmo “alegria para todo o 
povo” ou “sinal de contradição” 
(Lc 2,34)? O que significa que 
será Emanuel (“Deus connos-
co”) e Jesus (“Deus que sal-
va”)? E enchiam-se de respeito 
mútuo, sentindo-se envolvidos 
numa história que eles não 
inventaram nem tinham con-
dições de controlar; mas que, 
com unção e reverência, aco-
lheram, mesmo sem com-
preender todos os pormenores, 
e que lhes servia de material de 
reflexão e meditação, como o 
evangelista Lucas testemunha 
de forma clara (cfr Lc 2,51). 

A virgindade perpétua de 
Maria depende da aceitação e 
do apoio de José. Tal não signi-
fica que não houvesse carinho 
e intimidade entre eles. Diz o 
cardeal Léon-Joseph Suenens, 
uma das figuras centrais do 
Concílio Vaticano II e eminente 
teólogo, talvez com um peque-
no acento de exaltação: 

No coração desta família de 
Nazaré existe uma mulher: Ma-
ria, e o seu esposo, José. A sua 
união realiza a plenitude do 
amor terreno. Maria amou José 
como talvez nenhuma outra mu-
lher tivesse amado. José era para 
ela uma permanente alegria. 
Ambos se amam plenamente e 
em perfeita sintonia com o cha-
mamento que receberam.

 
A compreensão da nossa 

cultura dominante, envene-
nada por um erotismo exacer-
bado e comercial, dificilmente 
entende as afirmações que fi-
zemos acima acerca do amor 

entre José e Maria. Ela operou 
uma compreensão redutora do 
amor e das múltiplas formas 
da sua realização. Associa tão 
estreitamente amor à sexuali-
dade-genitalidade que torna 
incapaz de entender um amor 
que vai além dessa expressão. 
Isto não apenas em relação a 
Jesus e a Maria, mas também a 
pessoas que se unem profun-
damente num nível espiritual. 
E assim desentende e entende 
mal o amor entre duas pessoas 
de excecional grandeza huma-
na e ética como Maria e José. 

De qualquer forma, podemos 
imaginar a força e a doçura, a 
ternura e o vigor que se mos-
travam no pai José em relação 
a Jesus, seu filho. José, como 
qualquer pai, toma a criança no 
colo com ternura, eleva-a até ao 
rosto, enche-a de beijos, diz-lhe 
palavras doces, embala-a com 
movimentos suaves; quando 
mais crescida, coloca-a às ca-
valitas, brinca com ela no chão 
e, como carpinteiro, faz-lhe 
brinquedos da sua cultura: car-
rinhos de madeira, ovelhinhas, 
boizinhos e vaquinhas. Qual-
quer adolescente precisa de um 
modelo com o qual se medir, no 
qual sentir firmeza e seguran-
ça, experimentar os limites e o 
alcance das coisas e, ao mesmo 
tempo, doçura e enternecimen-
to. José assumiu a função psí-
quica de Édipo que acolhe e im-
põe limites, que dá sentido de 
autoridade e obriga a madurar.

(Continua)

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro
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1 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal de informa-
ção geral, sendo a sua fonte 
principal de noticias tudo o 
que diz respeito à vida do San-
tuário de Nossa Senhora do 
Sameiro e dos acontecimentos 
ali vividos.

2 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é propriedade da Confra-
ria de Nossa Senhora do Mon-
te Sameiro, sendo um jornal de 
inspiração cristã.

3 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” está ao serviço da Confra-
ria de Nossa Senhora do Mon-
te Sameiro e pretende servir de 
elo de ligação entre todos os 
devotos de Nossa Senhora do 
Sameiro.

4 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal de periodici-
dade mensal, destinado a to-
dos os assinantes do mesmo. 
Tem abrangência predominan-
temente regional, no entanto 
existem assinantes espalhados 
por todo o mundo.

5 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” rejeita qualquer forma de 
opressão e totalitarismos se-
jam eles de direita ou esquer-
da. A sua conduta está assente 
na defesa dos valores da Igreja 
Católica.

6 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” como jornal de inspira-
ção cristã e à semelhança de 
outros órgãos de informação 
baseados na defesa dos mes-

mos valores, condena tudo o 
que se opõe à vida humana, 
como seja toda a espécie de 
homicídio, genocídio, pena de 
morte, aborto, eutanásia e sui-
cídio voluntário. Rejeita ainda 
tudo o que viole a integridade 
humana nas suas mais diver-
sas manifestações nomeada-
mente 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 SAMEI-
RO” está ao serviço de uma 
informação o mais possível 
verdadeira e objectiva, diversi-
ficada dentro daquilo que são 
as suas fontes de notícia. Está 
ainda aberto ao pluralismo e à 
diversidade de opiniões, ten-
do no entanto por limites os 
decorrentes da Doutrina da 
Igreja.

8 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal independen-
te de qualquer poder politico e 
económico.

O DIRECTOR
Cónego Doutor José Paulo 

Leite Abreu

Disponível em: www.san-
tuariodosameiro.pt

IBAN (BANKINTER)  PT50026903460020625122040
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MÊS DE MARIA 

no Sameiro

 
À Semana:

16:15 – Terço 
e Missa

  

Sábados  
e Domingos:
16:00 – Terço

16:30 – Missa
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Grupos inscritos na Reitoria do Santuário em Março 2019

Sameiro inaugura “nova” Avenida, Posto de Turismo e 
reconstrução da primitiva imagem de Nossa Senhora

Notícias

Dia 21 – Idosos do Centro de Dia dos 
Bombeiros Voluntários de Viatodos - Bar-
celos.

Dia 31 – Grupo Coral “Duc in altum” da 
Capela de São Pedro Lavadores – Canide-
lo, Vila Nova de Gaia (Diocese do Porto); 

solenizou a Missa Dominical das 16.30 
horas.

No próximo dia 5 de maio, 
às 15 horas, serão inauguradas 
no Sameiro, pelo Arcebispo de 
Braga, D. Jorge Ferreira da Cos-
ta Ortiga, as obras realizadas 
no âmbito do projeto “Sameiro 
de todos, Sameiro para todos”.

Por entre as novidades, 
contam-se a requalificação da 
Avenida de Nossa Senhora do 
Sameiro e consequente reorde-
namento do trânsito e do esta-
cionamento, a criação de uma 
praceta junto dos “Doutores” e 
colocação aí do busto do fun-
dador do Sameiro (P. Martinho 
Pereira da Silva), a criação de 

um Posto de Turismo, a imple-
mentação de acessibilidades 
para cegos e para mobilidades 
reduzidas em todos os espaços 
que integram a estância religio-
sa (casas de banho incluídas), 
o embelezamento de jardins e 
criação de mais espaços ajardi-
nados com melhor distribuição 
e enquadramento do arvoredo 
em quantidade e espécies, a 
criação de um cais para desem-
barque dos passageiros que 
chegam por transporte público.

Na mesma ocasião será 
inaugurada a primitiva imagem 
de Nossa Senhora do Sameiro, 

restaurada, que se levantará, 
imponente, perto da Basílica, a 
acolher os peregrinos e turistas 
que se aproximam da casa da 
Mãe do Céu.

Para a inauguração estão a 
ser convidadas todas as auto-
ridades religiosas, civis, mili-
tares, académicas. Também as 
Confrarias e Irmandades da 
Arquidiocese de Braga, com 
sugestão que se apresentem 
com as suas próprias insígnias.

Após a bênção do Posto de 
Turismo e da Imagem primitiva 
de Nossa Senhora do Sameiro, 
organizar-se-á uma Procissão 

rumo à cripta onde, em ação 
de graças, se rezará o terço e se 
celebrará a habitual Eucaristia 
das 16,30h.

Todas as obras realizadas e 
ainda a realizar (a mais visível 
será a alteração do sentido do 
trânsito) beneficiarão os fiéis e 
os turistas que procuram o Sa-
meiro. Sobretudo os mais limi-
tados (por razões visuais ou de 
mobilidade). Espera a Confra-
ria que os destinatários de toda 
a obra – os devotos e amantes 
do Sameiro – compareçam em 
tão festivo acontecimento.

Confraria do sameiro
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A Confraria de Nossa Senho-
ra do Sameiro levou a cabo, no 
ano transato, a visita da ima-
gem de Nossa Senhora do Sa-
meiro pelas paróquias da Veiga 
de Penso (Trandeiras, Morreira, 
Santo Estêvão de Penso, Lamas, 
São Paio de Arcos, Esporões, Es-
cudeiros, São Vicente de Penso, 
Figueiredo e Lomar) da Zona 
Pastoral Veiga/ Oeste do Arci-
prestado de Braga. Creio que 
foram momentos marcantes na 
vida cristã e de rejuvenescimen-
to da devoção à Mãe de Deus.

Este ano lançámos a pro-
posta às comunidades paro-
quiais da zona pastoral oeste 
do Arciprestado de Braga. To-
dos os párocos deram o melhor 
acolhimento a esta proposta 
e manifestaram-se empenha-
dos em colaborar para que seja 
uma visita frutuosa para todos.

Com esta visita de Nossa 
Senhora do Sameiro pretende-
-se alcançar, pelo menos, dois 
importantes objetivos: por um 
lado, reavivar, cada vez mais, 
a devoção e o amor à Virgem 
Imaculada, por quem os cris-
tãos deste Arciprestado, e não 
só, nutrem uma especial devo-
ção, levando a uma verdadeira e 
contínua conversão ao Evange-
lho de Jesus Cristo; e, por outro 
lado, sensibilizar e comprome-
ter mais os cristãos das comu-
nidades paroquiais na Grande 
Peregrinação ao Sameiro – co-
rolário do mês de maio, essen-
cialmente mariano – a realizar 
no próximo dia 2 de Junho.

Um dos momentos altos des-
ta visita de Nossa Senhora será a 
Procissão de Velas, no dia 31 de 
Maio, Sexta-feira, desde Maxi-
minos até à Sé Catedral de Bra-
ga. Será ocasião para manifes-
tarmos a nossa gratidão à Mãe e 
testemunharmos a nossa fé em 
Jesus Ressuscitado, luz do mun-
do e das nossas vidas.

Que Maria, Mãe Imaculada, 
desperte em nós a esperança e 
faça das nossas comunidades 
lugar de verdadeiro encontro 
com Jesus e com os irmãos, co-
munidades acolhedoras e mis-
sionárias!

P. delfim Coelho

ReitoR do SantuáRio do SameiRo

Visita da Virgem Peregrina do Sameiro

MAIO de 2019
ARCIPRESTADO DE BRAGA - ZONA PASTORAL OESTE

Visita 
daVIRGEM
PEREGRINA
SAMEIROdo

• A imagem de Nossa Senhora sairá do Santuário do Sameiro no dia 1 de Maio, às 20.00h, em cortejo automóvel até à freguesia de Cabreiros.

• A saída de cada paróquia será às 20.30 horas e acolhida às 21.00 horas.

• 31 Sexta-feira 21h30:
   Procissão de Velas - Cidade de Braga
   ITINERÁRIO
Recepção em Maximinos (junto à Escola) | Rua  
Comendador Santos da Cunha | Rua dos Bombeiros 
Voluntários Largo Paulo Orósio | Rua do Alcaide | 
| Largo de Santiago  Rua do Anjo | Rua D. Afonso 
Henriques | Rua D. Gonçalo Pereira | Sé Catedral

• 1 Quarta-feira Cabreiros
• 3 Sexta-feira S. Julião de Passos
• 5 Domingo III da Páscoa Arentim
• 7 Terça-feira Ruílhe
• 9 Quinta-feira Cunha
• 11 Sábado Tebosa
• 13 Segunda-feira Priscos
• 15 quarta-feira Tadim
• 17 sexta-feira Guizande
• 19 Domingo S. Pedro de Oliveira
• 21 Terça-feira Fradelos
• 23 Quinta-feira Vilaça
• 25 Sábado Celeirós
• 27 Segunda-feira Vimieiro
• 29 Quarta-feira Aveleda
• 30 Quinta-feira Sequeira
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No proximo dia 02 de Junho, muitos de nós, iremos estar aos 
pés de Nossa Mãe do Céu, a Senhora do Sameiro. 

Iremos, de certeza, engrossar a coluna que, desde a Sé de Braga, 
sobe ao Monte Sameiro, naquela que é uma das maiores manisfesta-
ções de fé que se assinalam no Minho e, em todo o Norte de Portugal, 
certamente. Façamos, pois, destes momentos, momentos únicos de 
comunhão com Aquela que levamos até Sua casa, depois de ter esta-
do connosco, aqui pela cidade, durante todo o mês de Maio.

Com certeza que, como em anos passados, vamos aproveitar 
para pedirmos a Nossa Senhora que interceda por todos os ir-
mãos que sofrem de doença, de falta de trabalho, de violência so-
frida, muitas vezes no proprio lar, que deveria ser o local da mais 
alta comunhão e bem estar, dos que, de qualquer forma, sofrem. 
As nossas orações deverão ser, em primeiro lugar, para todos estes 
nossos irmãos. Certamente não nos esqueceremos deles.

Mas, este ano, e de uma maneira especial, opinião minha, de-
veríamos pedir a Nossa Senhora que cubra com a Seu manto de 
bondade, e os acolha no seu seio, a todos os cristãos, irmãos nos-
sos, e que continuam a sofrer as agruras da morte, um pouco por 
todo o mundo, como ainda vimos no passado Domingo, no Sri 
Lanka. Encontraram a morte, violenta, quando apenas rezavam, 
na casa do seu Deus, naquele em quem acreditam e têm fé. Nin-
guém tem o direito de tirar a vida seja a quem for e, muito me-
nos porque não é “da nossa religião”. Recusamo-nos a responder 
“na mesma moeda” tão mesquinha e violenta, como eles o fazem, 
mas que temos de fazer alguma coisa para travar esta escalada 
de violência, temos. Não podemos ser descriminados e mortes só 
porque acreditamos em que acreditamos, e temos a fé que temos. 

E como podemos nós fazê-lo? Rezando, para que Deus lhes 
perdoe e os encaminhe para o bem, para uma sã convivência com 
os seus irmãos, respeitando as diferenças culturais e religiososas. 

José CamPos

ConfRaRia do SameiRo

Oportunidade única

Nos domingos de Maio, a partir das 15.00 horas, a Basílica do 
Sameiro irá acolher o IX Encontro de Coros Litúrgicos, assim dis-
tribuídos:

Dia 5 – Coro do Santuário do Sameiro

Dia 12 – Coro Litúrgico de São Tiago da Cruz; Coral de São 
João Baptista de Airão; “Regina Coeli” (Vinhós – Fafe) e o Coral de 
Maximinos

Dia 19 – Coro Manuel Faria (São Miguel de Seide); Coro “Novo 
Rumo” (Famalicão); Orfeão de Braga e Coral de Viatodos

Dia 26 – Coro inter-paroquial de Aldão e Mesão-Frio (Guima-
rães) e Coral de Mire de Tibães.

Contamos com a vossa presença!

IX Encontro  
de Coros
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No próximo dia 25 de abril, 
fará 70 anos que  Deus depo-
sitou na Sua Igreja, como um 
grão de semente, uma ajuda 
importante para que os fiéis 
possam caminhar mais segu-
ramente em tempos difíceis. 
Assim como Ele fez em Fá-
tima, onde Sua Mãe, Maria 
Santíssima, pediu que se ve-
nerasse no mundo inteiro  o  
seu  Coração Imaculado como  
grande remédio contra as en-
fermidades espirituais,  assim 
também o fez em Innsbruck, 
na Áustria, no ano de 1949. 
Era o Domingo “in albis”, 
hoje denominado “da Mise-
ricórdia”. Desta vez, o ins-
trumento escolhido para dar 
um novo recado de salvação 
ao mundo não eram pastori-
nhos, mas uma simples mãe 
de família: Gabriele Bitterlich. 
Desde a mais tenra infância, 
Mãe Gabriele teve um rela-
cionamento íntimo com o seu 
santo anjo da guarda, que a 
acompanhou com fidelidade 
na sua vida provada pelo so-
frimento e a levou a uma pro-
funda união com Cristo. Em 
obediência ao seu confessor, 
ela começou, em 1949, a re-
digir as suas experiências in-
teriores.  Foi a ela que Nosso 

Senhor dirigiu, naquela data, 
palavras proféticas ao dizer: 
“Está para chegar o tempo dos 
anjos, tanto dos bons como dos 
maus. Para enfrentá-lo, não 
vos priveis da ajuda dos anjos 
bons”.

Surgiu assim a Obra dos 
Santos Anjos (também cha-
mada “Opus Angelorum” e 
“OA”)  no qual participavam 
cada vez mais crentes,  pa-
dres e religiosos. O bispo 
que acompanhou esta nova 
mensagem não era Dom José 
Alves, como em Fátima, mas 
Dom Paulo Rusch, bispo de 
Innsbruck, o qual, em 1961, 
aprovou o novo Movimento.  
Assim como em Fátima era 
a consagração ao Imaculado 
Coração de Maria o meio para 
beneficiar-se da ajuda espe-
cial da Mãe de Deus, assim 
também, nesta Obra, é pela 
consagração aos Santos Anjos 
que o Seu auxílio se desenca-
deia.

As finalidades especificas 
do movimento são: reconhe-
cer a DEUS mais profunda-
mente e, assim, crescer no 
respeito e no amor por Ele e 
para toda a criação; promover 
a veneração dos santos an-
jos como uma ajuda especial 

na necessidade espiritual do 
nosso tempo; ajudar os sa-
cerdotes e consagrados, espe-
cialmente através da oração e 
da expiação.

A Obra dos Santos Anjos 
foi reconhecida pela Santa Sé 
em 2008 como Associação pú-
blica da Igreja Católica e liga-
da à Ordem dos Cónegos Re-
grantes da Santa Cruz (Padres 
Crúzios) que tem a sua sede 
nacional aqui no monte Sa-
meiro, não longe do Santuário 
da Imaculada Conceição. Pe-
dimos aos estimados leitores 
do Ecos do Sameiro que rezem 
por nós, especialmente neste 
jubileu de 70 anos, para que 
possamos dar sempre melhor 
“conta do recado” que  nos foi 
confiado pela Igreja. Quei-
ra ecoar fortemente d`aqui 
do Sameiro juntamente com 
o eco mariano o eco angeli-
cal como resposta  aos sinais 
dos tempos,  para incorporar 
a ajuda dos santos Anjos nos 
conflitos espirituais que se 
estão esboçando, por exem-
plo, no ateísmo, secularismo e 
materialismo, na diminuição 
da fé e até a “apostasia silen-
ciosa”, no definhamento  do 
sentido do pecado, na “trans-
gressão da lei de DEUS” (Mt 

24,12) em muitos setores da 
vida, como os Papas e Pasto-
res da Igreja desde Pio XII, em 
particular o Papa João Paulo 
II, profeticamente o percebe-
ram e demonstraram.

Quem se sentir chamado 
a tornar-se membro desta 
Obra através duma consa-
gração ao Anjo da Guarda, 
queira contactar o Secreta-
riado da OA em Fátima (sec.
oa.portugal@gmail.com / 
Telefone: 249  530  090) ou o 
Priorado Sta. Cruz, Samei-
ro (ordemdastacruz@gmail.
com/ Telefone: 253 603 425).

Pe. armín maria

PRioR do moSteiRo  
de Santa CRuz - SameiRo

70 anos da Obra dos Santos Anjos
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BODAS DE PRATA

Ø	Humberto Eduardo Oliveira Azevedo Coelho e Adriana Maria Azevedo 
Coutinho Quintas, Parada de Tibães (Braga)

BODAS DE OURO

Ø	José da Silva e Sousa e Maria Emília Gandra Vieira e Sousa, Rio Caldo (Terras 
de Bouro)

Ø	Armando Pinheiro de Macedo e Maria da Conceição Gomes Correia, Mire 
de Tibães (Braga)

Ø	José Ribeiro de Freitas e Joana de Freitas Castro, Barco – São Cláudio 
(Guimarães)

BAPTISMOS

Janeiro
DIA 6
Ø	Carolina Correia Pires Vieira, filha 

de João Carlos Pires Vieira e de San-
drina Maria Correia Vieira

Fevereiro
DIA 2
Ø	João Francisco Oliveira Barros 

Miranda, filho de Tiago Filipe da 
Silva Miranda e de Marta Filipa de 
Oliveira Barros.

DIA 23
Ø	Vicente Luís Falcão Amorim, filho 

de Luís Miguel Pereira Amorim Fer-
nandes e de Sara Daniela da Silva 
Falcão.

Março
DIA 3
Ø	Dinis Gomes Martins, filho de 

Anthony Ferreira Martins e de 
Maria de Fátima Gomes da Rocha 
Martins.

DIA 10
Ø	Eduardo Miguel Martins Montei-

ro Guedes da Costa, filho de Carlos 
Eduardo Agarez Monteiro Guedes 
da Costa e de Sónia Cristina Palmei-
ra Martins.

DIA 17
Ø	Leonor Barbosa de Nogueira, filha 

de Jorge Alberto Fernandes Barbosa 
e de Ana Filipa Machado Afonso.

DIA 17
Ø	Diego Matias Silva Chacin, filho 

de Nelson Silva Faria e de Maybelli-
ne Marina Chacin Montoya.

DIA 24
Ø	Lara Sandra Sá Silva Ribeiro, filha 

de Ricardo Manuel da Silva Ribeiro 
e de Sandra Manuela Sá Silva.

DIA 30
Ø	Margarida Gomes da Silva, filha 

de Sérgio Miguel Magalhães da Sil-
va e de Catarina Ferreira Gomes.

DIA 31
Ø	Isabella Ribeiro Carreira, filha de 

Hugo Emanuel Ferreira Matos Car-
reira e de Ana Isabel Pereira Ribeiro 
Carreira.

JUBILEUS  
DE CASAMENTO

Março

CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Janeiro 2019

DIA 19
	Ø	Rui Emanuel Carvalhais Peixoto e Liliana Filipa Vilas Boas Dias

POESIA  

    DO 

SAMEIRO

À SENHORA  
DO SAMEIRO

A Senhora do Sameiro
É a Mãe de todos nós;
Vem de netos a bisnetos,
E também de pais a avós.

A Senhora do Sameiro
De azul está vestida,
Ornada com o seu manto,
É a Mãe da nossa vida

No grande Ano Jubilar
Aberto de par em par
À Senhora do Sameiro
Vamos todos a rezar

Cantando vamos p’ra casa
Levar a Mãe peregrina
A Senhora do Sameiro
Que sempre nos ilumina.

sérgio ribeiro lisboa

“eCos do sameiro”, Janeiro de 2001
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Santuário
do

Sameiro

Procissão
de

Velas

Saída: junto à estátua  
do Papa São João Paulo II Horário: 21h30

12 de Maio - 12 de junho - 12 de Julho
12 de Agosto - 12 de Setembro - 12 de Outubro

2 DE JUNHO DE 2018

Horário das Celebrações no Santuário

 07h30 – Missa na Basílica 

 08h30 – Missa na Cripta

 09h30 – Missa na Cripta

Nota: Não há as Missas das 10h30 e das 11h30.

 11h00 – Missa Solene presidida por D. 
Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga,  

na esplanada do Santuário.

 16h00 – Recitação do Terço na cripta

 16.h30 – Missa na Cripta

Confissões (Capela da Reconciliação – cripta):

08h00 – 12h00
14h30 – 16h30

Capela da Adoração ao Santíssimo 
Sacramento: 10h00 – 15h00

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO


