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NOSSA SENHORA
E A ARTE DE EDUCAR

Augusto Cury é dos autores 
mais lidos na atualidade, por 
justificadas razões. A escrita é 
simples, as ideias originais, o 
pensamento é lúcido, as pá-
ginas enriquecem o leitor, o 
conteúdo é atraente e edifi-
cante (mesmo em matérias 
religiosas), as temáticas da fé 
aparecem abordadas de forma 
realista e esclarecedora. 

Um dos últimos livros foca 
a figura de Nossa Senhora. 
Intitula-se: Maria, a maior edu-
cadora da história. Em subtítu-
lo: Dez princípios que Maria 
utilizou para educar o Menino 
Jesus.

Num dos capítulos, o quar-
to, aparece um dos princípios 
educacionais da Mãe de Jesus: 
“Maria educava o seu filho 
para servir a sociedade e não 
para ser servido por ela”.

Segue-se o texto explicativo:

“Muitos educadores prepa-
ram os seus filhos e alunos para a 
sociedade os servir. Maria tinha 
uma meta superior. Educava o 
seu filho para servir a sociedade, 
para irrigá-la, transformá-la.

Educadores respeitados pre-
param os jovens para andar na 
luz, Maria foi mais penetrante, 
sonhava que o seu filho fosse luz. 
A diferença é grande e as conse-
quências dessa trajetória educa-
cional são muitas. Quem anda 
na luz precisa ser conduzido, 
quem é luz tem um compromisso 
social, ajuda os outros a cami-

nharem, areja a inteligência de 
terceiros”. 

Ora então aí está: educar 
não é apontar caminhos para 
a melhor exploração do mun-
do e dos outros, para obten-
ção de grandes recursos em 
proveito próprio, para ob-
tenção de postos onde as co-
branças sejam mais elevadas 
ou os outros melhor possam 
ser escravizados. Educar não 
é tornar alguém socialmente 
poderoso ou influente, rico e 
egoísta.  

Não, isso não traz felicidade. 
Está provado que as pessoas 
mais felizes e realizadas são as 
que gastam a vida em proveito 
do próximo. 

Por isso vai insistindo Au-
gusto Cury: “A educação mais 
inteligente é a que gera com-
promissos sociais, a mais in-
sana é a que gera parasitas 
sociais”; “precisamos de uma 
educação que gere prazer em 
servir, que gere deleite na so-
lidariedade”; “precisamos de 
romper a estrutura psicótica 
de querer que o mundo gire à 
nossa volta”.

Importa acabar com o indi-
vidualismo. Os individualistas 
não são prestativos. São ego-
cêntricos. Não respeitam os 
outros nem consideram a valia 
dos outros. Só se consideram a 
si. Não entendem que acabam 
na solidão.

Felizes os que se abrem aos 
outros. Sim:

“Felizes são os que pro-
curam vidas dilaceradas, co-
rações despedaçados, almas 
feridas para, de algum modo, 
aliviá-las. Felizes os que resol-
vem contendas, promovem a 
união, abraçam, choram com 
quem precisa e dão apoio 
quando toda a gente desapa-
receu”. 

“O prazer de contribuir para 
o outro é um dos mais finos 
paladares da existência”. 

Mãe do Céu, livra-nos dos 
predadores sociais. Livra-nos 
do egoísmo atrofiador. Livra-
-nos do individualismo que 
põe o coração raquítico. Livra-
-nos da usura, da avareza, da 
insensibilidade. 

Multiplica os luzeiros, os 
solidários, os altruístas, os 
prestativos, os servidores, os 
que vivem deleitados na soli-
dariedade, os que vivem feli-
zes no caminho do amor e da 
dádiva.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  

de Nossa Senhora do Sameiro

P.S.: Com os olhos postos em 
Maria (a excelente educado-
ra), em seu filho Jesus – a 
dádiva por excelência – e em  
S. José, sempre prestati-
vo, a todos, um Santo e Fe-
liz Natal. E um abençoado 
2020.
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Festa 
da Imaculada Conceição  
da Virgem Santa Maria

Novena
  

29 de Novembro a 6 de Dezembro
Segunda a Sexta-feira:

16.15h – Terço e Missa
Aos Sábados e Domingos:

16.00h – Terço
16.30h - Missa

7 de Dezembro (Sábado)
16.00h – Terço
16.30h – Missa Vespertina da Solenidade       

                  da Imaculada Conceição

Festa
  

8 de Dezembro (Domingo)
07.30h – Missa (na Basílica)
08.30h – Missa (na Cripta)
09.30h – Missa (na Cripta)
11.00h – Missa Solene de Festa, na cripta
– Transmitida pela Rádio Renascença.
Admissão dos novos Irmãos da Confraria do Sameiro.
15.00h – Hino AKATISTOS, na cripta.
16.30h – Missa (na cripta)

Confissões 
(Capela da Reconciliação – Cripta)

  08.30h – 12.00h
14.30h – 16.30h

Basílica do Sameiro - Braga - 2019



2    ECOS DO SAMEIRO    NOVEMBRO . 2019

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO

ESTATUTO EDITORIAL  
DO ECOS DO SAMEIRO

30,00  –  Maria Anália Azevedo Silva, 
   António Alfredo Martins M. Gigante.
20,00  –  Maria Beatriz Araújo Faria, 
   Calisto Ferreira Ribeiro.
15,00  –  Abílio Lopes Martins.
10,00  –  José Maria Malheiro Coelho, 
   Fernando Gomes Costa, 
   Amândio Pimenta Costa, 
   Cândido Gomes Costa, 
   Maria Helena Azevedo Nunes Matos, 
   Maria Auzélia Neves Moreira Azenha, 
   Maria Júlia Neves Moreira Azenha.

FICHA TÉCNICA — PROPRIEDADE: Confraria Nossa Senhora do Monte do Sameiro – Av. Nossa Senhora do Sameiro, 40 – Espinho – Apartado 251 – 4715-616 Braga – Telef. 253 303 400 – E-mail: confrariadosameiro@arquidiocese-braga.
pt DIRECTOR: Cónego José Paulo Leite Abreu • ADMINISTRAÇÃO: Fernando Oliveira • REDACÇÃO: José Serafim Ferreira Campos • EXECUÇÃO GRÁFICA: Gráfica Diário do Minho – Rua de S. Brás, n.º 1 – Gualtar – 4710-073 Braga 
Telefone 253 303 170 – E-mail: orcamentos@diariodominho.pt • ASSINATURA ANUAL: Portugal: 10,00€ - Estrangeiro: 17,5€ - Preço avulso: 0,50€ • TIRAGEM: 6.200 exemplares • PERIDIOCIDADE Mensal • DEPÓSITO LEGAL 19784 • REGISTO ICS 102551

1 - ”O ECOS DO SAMEI-
RO” é um jornal de informação 
geral, sendo a sua fonte princi-
pal 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 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 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, geno-
cídio, 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 ten-
tativas para violentar as cons-
ciências; tudo o que ofenda a 
dignidade da pessoa, como as 
condições de vida infra-hu-
manas, as prisões arbitrárias, 
as deportações, a escravidão, 
a prostituição, as prisões arbi-
trárias, o tráfico de mulheres e 
crianças bem como as condi-
ções 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

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt
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A Confraria do Sa-
meiro, vem, por este 
meio, agradecer à 
ASDPESO-Colé-
gio João Paulo II 
o donativo, no mon-
tante de 3.500 euros, 
feito a este santuário. 
O nosso muito Obri-
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para continuarem a excelente obra que fazem, 
junto das crianças da nossa comunidade.
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102º aniversário da última aparição
de Nossa Senhora em Fátima

Notícias

No dia 12 de Outubro, 
véspera da data que assinala 
a última aparição da Virgem 
Maria aos três pastorinhos, 
em Fátima, os Arautos do 
Evangelho reuniram no San-
tuário do Sameiro, em Braga, 
cerca de 1500 fiéis para as-
sinalar de forma solene esta 
efeméride tão querida do 
povo português, e que fala de 
maneira transversal ao cora-
ção dos católicos no mundo 
inteiro.

A cerimónia começou de 
modo marcante com a entro-
nização e coroação da ima-
gem do Imaculado Coração 

de Maria, ato que já é uma 
tradição e reflete o ardente 
desejo dos participantes de 
aclamarem Maria como Rai-
nha das suas vidas.

Breves instantes após a 
coroação, teve início a recita-
ção dos mistérios gloriosos, 
seguindo-se a Santa Missa 
presidida pelo Cónego José 
Paulo Abreu, Vigário Geral 
da Arquidiocese de Braga e 
Presidente da Confraria do 
Sameiro, e concelebrada pe-
los sacerdotes Arautos, Pe. 
Roberto Sato, EP, superior da 
instituição em Portugal e Pe. 
Paulo Henrique Silva, EP.

Num ambiente de pro-
ximidade, o celebrante ini-
ciou a sua homilia com uma 
mensagem de acolhimento 
à numerosa assembleia, rea-
firmando a sua alegria por 
partilhar com todos aque-
les momentos “…agradeço 
aos Arautos o convite para 
estar aqui convosco. Natu-
ralmente sinto-me entusias-
mado pelo calor da vossa fé, 
por sentir toda esta devoção 
imensa a nossa Senhora e a 
Jesus, seu filho e nosso ir-
mão, e por sentir este espí-
rito de Igreja assim tão forte 
que é naturalmente recon-

fortante para quem tem fé 
e é reconfortante também 
para nós sacerdotes. Muito 
obrigado pelo prazer e pela 
honra que me dais de estar 
aqui enquanto Presidente da 
Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro que gosta muito 
dos Arautos”.

Como não podia deixar de 
ser o término da Celebração 
fez-se ao som do icónico cân-
tico mariano “Ó ´Virgem do 
Rosário”, o “adeus” de Fátima 
entoado pelo Coro e Banda 
dos Arautos e acompanhado 
entusiasticamente pela mul-
tidão.

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Outubro 2019

Dia 7 - Grupo de Peregrinos Polacos
 - Missa do Grupo “Our Lady” do Canadá – presidiu o Fr. John Sullivan.
Dia 12 - Grupo Sénior da Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis (900 pessoas). Presidiu à Missa o Pe. José Manuel Lima, pároco de 

Oliveira de Azeméis.
Dia 13 - Grupo Sénior de Joane (Vila Nova de Famalicão) - 300 pessoas. Presidiu à Missa o Pe. Avelino Mendes, pároco de Joane.
- Coro de S. Miguel de Seide (Vila Nova de Famalicão) solenizou a Missa das 16.30h.
Dia 14 - Grupo de Peregrinos do Senegal (23 pessoas), acompanhado pelo P. Denis Ndene.
Dia 17 - Grupo de Peregrinos da Alemanha (50 pessoas). Presidiu à Missa o Pe. Klaus Martin Niesmann.
Dia 20 - Coro de S. Miguel de Cabreiros (Braga) solenizou a Missa das 16.30h.
Dia 23 - Grupo de Peregrinos do Brasil (103 pessoas) acompanhado pelo Pe. Leonildo.
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Procissão de Velas

Notícias

Realizou-se, na noite de 12 
de Outubro, a última procissão 
de velas deste ano. Com início 
às 21.30 horas, na Praceta de 
São João Paulo II, e presidida 
pelo Cónego José Paulo Abreu, 

a procissão congregou mui-
tos fiéis e devotos de Nossa 
Senhora, a quem com as suas 
orações e cânticos louvaram e 
aclamaram com fervor. 

Chegados à Basílica, o Có-

nego José Paulo partilhou uma 
pequena reflexão sobre a im-
portância de termos Nossa Se-
nhora sempre connosco como 
nossa Mãe e intercessora junto 
de Deus. Após a consagração 

a Nossa Senhora e a bênção 
final, os fiéis regressaram as 
suas casas com o convite a en-
contrarmo-nos, se assim Deus 
o quiser, no próximo ano, em 
12 de Maio de 2020.

Donativos
RESTAURO DA IMAGEM PRIMITIVA VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

Saldo do período anterior: 13.066,88 €  

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA
João Martins e Maria Fernanda Martins (Bodas de ouro) 20,00 € 13.046,88 €  
Anónimo 20,00 € 13.026,88 € 
Joaquim José Morais e esposa (Bodas de ouro) 50,00 € 12.976,88 €  
Maria de Lurdes Flores Moura Silva 10,00 € 12.966,88 €  
Manuel Vaz e Maria da Conceição Vaz (Bodas de ouro) 40,00 € 12.926,88 €  
José Cunha Martins 50,00 € 12.876,88 €  
Livros do Sr. Cónego 70,00 € 12.806,88 € 
Ofertas Casa das Estampas  319,40 € 12.487,48 € 
Magusto 2019 606,00 € 11.881,48 € 
Procissão de Velas - 12 Outubro 135,00 € 11.746,48 €
TOTAL - 20/OUTUBRO 1.320,40 € 11.746,48 €
Nota: Donativos recebidos de 20 de setembro, até 20 de outubro de 2019. 

Imagem 
Primitiva

O dia 20 de Outubro foi dia 
do passeio/ convívio do Coro 
do Santuário do Sameiro! Bem 
cedo pela manhã, rumámos ao 
Santuário de Nossa Senho-
ra dos Remédios, em Lame-
go, onde solenizámos a Missa 
Dominical. Presidiu o Cónego 
João António, Reitor daque-
le Santuário, e concelebrou o 

Passeio/ Convívio do Coro do Santuário do Sameiro

P. Delfim Coelho, Reitor do 
Sameiro. No final da Missa, o 
Cónego João António fez-nos 
uma visita guiada ao Santuário. 
Seguiu-se o almoço no Res-
taurante “Paraíso”, onde fomos 
muito bem recebidos e servi-
dos. De tarde, peregrinámos ao 
Santuário da Lapa, em Sernan-
celhe, onde para além da devo-
ção mariana, houve tempo para 
apreciar e degustar o famoso 
“Pão da Lapa”. Foi um dia de 
oração, alegria e convívio, es-
treitando os laços de amizade 
entre todos! Obrigado ao Rei-
tor do Santuário dos Remédios, 
ao maestro do grupo coral dos 
Remédios, Joel Valente, pelo 
acolhimento e toda a atenção 
e afabilidade que tiveram para 
connosco! Obrigado ao P. Del-
fim Coelho, Reitor do Sameiro, 

por nos ter presenteado com a 
sua presença, alegria e amiza-
de! Obrigado a todos os cora-
listas, que ao longo de todo o 
ano, de um modo abnegado, 
generoso e empenhado, co-
laboram nas celebrações do 
Santuário, e a quantos se asso-
ciaram a nós para que este dia 
fosse tão belo! Bem-hajam!
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POESIA 
DO SAMEIRO

(continua no próximo numero)

3. DE ROMA A BRAGA

Depois da Bênção Papal
À Virgem agradeceu,
Em nome de Portugal,
Mais esta Graça do Céu.

 Despediu-se, então, a Virgem
 Do Papa que a benzeu,
 E confirmou desde a origem
 “Sempre pura e sem labéu”

Plácida, alegre,embarcou
Com destino a Portugal,
Mas tudo no mar faltou
Das normas do Ritual.

 Desembarcou em Leixões
 Para seguir, de comboio,
 Sujeita a tantos baldões,
 Sem defesa e sem apoio.

Foi Braga quem recebeu
Tão linda Imagem sagrada,
E muito tempo lhe deu
Afectuosa morada.

 Para dar-lhe as Boas-Vindas
 Tudo fora à Estação, 
 E, com as rosas mais lindas,
 Alcatifaram o chão.

Ouvem-se ao longe os apitos
Do comboio a avançar…
Abafados pelos gritos
Da multidão a cantar.

 Não se pode descrever
 A ânsia daquelas almas,
 Pois todos queriam ter
 A primazia das palmas.

Quando o Arcaz, apontou,
Que conduzia a Imagem,
Povo e tropa ajoelhou
Na mais fervente homenagem!

 Mas logo que o Comandante
 Dera voz de levantar,
 Num conjunto hilariante, 
 Tudo rompeu a cantar!

Eram palmas e eram flores
Nas ruas e nas janelas,
Bandeiras de multicores…
Cintilavam como estrelas!

 Assim entrou na cidade
 Esta Rainha imponente,
 Que por sua piedade
 Arrebata toda a gente!

(continua no próximo numero)

Mons. alves da roCha
Datado do Rio de Janeiro, onde Mons. José Maria 
Martins Alves da Rocha era capelão-mor da igreja 
de Nossa Senhora da Penha, de 8 de Dezembro de 
1945, este Poema Histórico de Nossa Senhora do Sameiro 
foi editado em 1946 pela Livraria Cruz, de Braga. 
Monsenhor Alves da Rocha foi homenageado em 29 
de Agosto de 1949 pela Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro. Em 1950 ofereceu ao Sameiro um colar de 
esmeraldas avaliado, na altura, em 400 mil escudos. 
Faleceu a 18 de Abril de 1956.

CASAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Outubro 2019

DIA 4
	Paulo Eduardo Borges Carvalho e Su-

sana Manuela Sousa Loureiro
	Pedro Miguel Freitas Dias e Catarina 

Leal Silva

DIA 5
	Válter José Miranda Lopes e Ana Filipa 

Correia Pinto

DIA 11
	Pedro Henrique Gaspar da Costa Ro-

mão e Maria Elisabete Antunes Mar-
tins

DIA 31
	André Filipe Nova Marques Barbosa e 

Maria João Salavisa Vicente da Rocha 
Alves.

BAPTISMOS

DIA 5
	Dennis Pires Tuite, filho Liam George 

Tuite e de Ana Margarida Couto Pires.

DIA 6
	David de Oliveira Ribeiro, filho de Vítor 

André Marques Ribeiro e de Cláudia Ale-
xandra Martins de Oliveira.

	Letícia Paulo Silva, filha de Eurico José 
Barros Silva e de Viviana Maria dos Anjos 
Ferreira Paulo.

	Carolina Fernandes Dourado, filha de 
Ricardo António Soares Fernandes e de 
Ana Cristina Dourado Pereira.

DIA 13
	Matilde Sousa da Costa, filha de Diogo 

Miguel Morgado da Costa e de Vera Emí-
lia de Sousa Carneiro.

DIA 26
	Joana Cardoso Baltazar, filha de José 

Pedro Dias Baltazar e de Maria de Fátima 
Lopes Cardoso.

Outubro

No próximo dia 22 de Dezembro, Do-
mingo IV do Advento, às 15.30 horas, na 
cripta do Santuário do Sameiro, os Arau-
tos do Evangelho apresentam o seu Con-
certo de Natal.

Às 16.30 horas, será celebrada a San-
ta Missa, presidida pelo Cónego José Paulo 
Abreu, Vigário Geral da Arquidiocese de Bra-
ga e Presidente da Confraria do Sameiro.

Todos estamos convidados a participar!
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ADVENTO VIVIDO E CELEBRADO COM MARIA IMACULADA
O tempo de Advento está aí, 

mesmo à porta. Com ele, inau-
guramos um novo Ano Litúrgi-
co. Não se trata de uma simples 
repetição, cada ano, mas, sim, do 
começo de algo diferente, fresco 
e inédito. É, através deste tem-
po, caraterizado pela esperança 
e pelo saber esperar com sereni-
dade e gozo, que nos chega um 
verdadeiro desafio para a nossa 
vida: viver e celebrar o Ad-
vento com Maria Imaculada, a 
“Cheia de Graça”.

Durante estas quatro sema-
nas que antecedem a celebra-
ção do Natal de Jesus, vamos 
celebrar, a 8 de dezembro, a 
Solenidade da Imaculada Con-
ceição da Virgem Santa Maria, 
que, neste Santuário, alcança 
o seu máximo esplendor. Será 
precedida da Novena, em Sua 
honra, como preparação espiri-
tual para a mesma festividade. 
Desta forma, honramos Aque-
la que acolhe humildemente a 
vontade de Deus: «Eis a serva do 
Senhor». Maria faz-se toda aco-
lhedora, toda disponível, total-
mente pronta, toda obediente, 
toda serva: o seu «SIM» exprime 
toda a sua fé, a sua confiança, 

o seu total abandono nas mãos 
d’Aquele que “olhou para a sua 
humilde serva”.

Diante do singular privilégio 
que Deus lhe concedeu, fixemos 
o nosso olhar n’ Ele, autor da 
graça, que nos chama a todos à 
santidade. «Bendito seja Deus, Pai 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
do alto dos céus nos abençoou com 
toda a espécie de bênçãos espirituais 
em Cristo, N’Ele nos escolheu, an-
tes da criação do mundo, para ser-
mos santos e irrepreensíveis, em 
caridade, na sua presença…» (Ef.1, 
3-6). E este plano cumpre-se, 
de modo eminente, em Maria: 
aquela mulher que, tendo sido 
absolutamente fiel ao plano que 
Deus havia traçado para Ela, des-
de o começo da sua existência, 
converteu-se em modelo e guia 
de todo o povo cristão.

Acreditando no cumprimento 
das palavras divinas, Maria torna-
-se MÃE – a sua fé era necessária 
para que, precisamente, estas pa-
lavras se cumprissem. Ela é, tam-
bém, Aquela que escuta a Palavra, 
isto é, “tudo quanto lhe foi dito da 
parte do Senhor”: Ela é o modelo 
de crente, a primeira cristã, a dis-
cípula modelo e exemplar. 

encontramo-lo, sobretudo, na 
Virgem Maria. 

Celebrando a Imaculada 
Conceição, recordamos que a 
nossa fé deve ser como a fé da 
Virgem Maria, para aceitar a 
palavra de Deus na nossa vida, 
como Ela; recordamos, ainda, 
que devemos aprender a possuir 
a confiança que Ela teve, para 
dizer: «Eis a serva do Senhor». 
É, certamente, com este espírito 
que nos devemos preparar para 
a festa do Natal, que se vai apro-
ximando.

Contemplemos a grandeza 
de vida da Mãe de Deus; procla-
memo-l’A bendita entre as mu-
lheres e bendito o fruto do seu 
ventre, JESUS!

Maria Imaculada, mostrai 
que sois nossa MÃE e interce-
dei por nós!

Pe. delfiM Coelho

ReitoR do SameiRo

No fluxo das informações 
que invadem hoje a mente 
humana, devemos encontrar 
“ilhas” de paz e de sossego para 
não sermos arrastados por esta 
corrente que nos rouba o tempo 
de tal maneira que nem tempo 
temos de pensar em DEUS.  

Não vamos todos ser carme-
litas que têm duas vezes por dia, 
na sua regra, uma meia hora de 
meditação da Palavra de DEUS. 
Mas, sendo cristãos que são “fer-
mento” no mundo (neopagão), 
deveríamos dedicar, diariamente, 
se possível, pelo menos uns dez 
minutos para um aprofunda-
mento da Palavra de DEUS, por 
exemplo daquela que ouvimos 
ao Domingo na Santa Missa. 

As vacas ruminam longa-
mente as ervas que comem 
antes de as digerirem por com-
pleto, dando-nos, depois, o 
delicioso leite. Devemos tam-

bém nós “ruminar” a palavra de 
DEUS, para dar fruto delicioso 
no nosso dia a dia.

Os peregrinos do Sameiro 
devem procurar ser almas que 
gostam de contemplar. Por duas 
vezes S. Lucas nos relata no seu 
Evangelho: “Maria conservava to-
das estas palavras, meditando-as 
no seu coração” (2,19-20 e 51).

O que é a contemplação?
Contemplação (meditação) ou 

“oração contemplativa” significa: 
na oração, olhar para Deus, co-
nhecer a Deus: a Sua grandeza, 
a Sua santidade, o Seu amor, etc.

O Catecismo da Igreja Católi-
ca escreve sobre a meditação: “A 
meditação (oração contemplati-
va) é sobretudo uma procura. O 
espírito procura compreender o 
porquê e o como da vida cristã, a 
fim de aderir e responder ao que 
o Senhor pede” (nº 2705).

Contemplar é, portanto, uma 
“procura” e de certa forma uma 
“reflexão orante”. 

A ajuda do Santo Anjo  
da Guarda na contemplação

Os santos Anjos são teste-
munhas das palavras e obras 
salvíficas de Deus na história da 
salvação. Assim, eles estavam 
presentes também em toda a 
vida de Jesus, porque “desde a 
Encarnação até à Ascensão, a vida 
do Verbo Encarnado está rodeada 
da adoração e do serviço dos An-
jos” (Cat. 333). A luz destes mis-
térios da história da salvação, os 
quais eles podem reconhecer 
duma maneira mais perfeita do 
que nós, eles no-la transmitem 
na medida da nossa receptivi-
dade. Porque os Santos Anjos:

1º – veem tudo na luz de 
Deus (na “visão beatífica de 
Deus”);

2º – o seu modo natural de co-
nhecer não é como o nosso, se-
res humanos, “um após o outro”, 
mas também “um ao lado do ou-
tro” e “um dentro do outro”;

3º  – nada turva a sua “men-
te” através do pecado.  

Deste modo, eles são, verda-
deiramente, nossos auxiliado-
res na contemplação de Deus e 
das obras do Seu amor.

Os Santos Anjos podem ilumi-
nar os nossos sentidos e o nosso 
entendimento, de modo que di-
gamos: “Agora veio-me uma luz!” 
O Cardeal Journet (+1972) afir-
mava: “O nosso Anjo da Guarda 
segreda aos nossos ouvidos uma 
inspiração repentina mais frequen-
temente do que pensamos.”

O Santo Anjo da Guarda 
abre os nossos sentidos para 
Deus. Assim, Deus nos envia os 
Seus Santos Anjos para “alar-
gar” os nossos sentidos. 

A CONTEMPLAÇÃO, 
UMA DIRECÇÃO FUNDAMENTAL DO NOSSO SER

Assumamos, todos, este tem-
po da litúrgico, como um des-
pertador da esperança, porque o 
Senhor está perto e vem para nos 
salvar. Há razões para a esperan-
ça, apesar das misérias humanas 
e das dificuldades que possamos 
encontrar no caminho. 

Mas a razão fundamental da 
esperança é que Deus ama o nos-
so mundo e ama apaixonadamen-
te cada um de nós. Ama-nos, ao 
ponto de vir até nós e habitar en-
tre nós, é o “Emanuel”, Deus con-
nosco. Advento prepara-nos para 
o Natal. “Vem, Senhor Jesus!”, re-
zavam os primeiros cristãos, pois 
tinham já experimentado nas suas 
vidas que Jesus Cristo é Amor, que 
a felicidade que tinham encontra-
do no Senhor não a encontraram 
em nenhum outro lugar e, por 
isso, desejavam que a sua Vinda 
não tardasse. Também nós ansia-
mos por Cristo. Que a sua salva-
ção chegue até nós, às nossas fa-
mílias e ao nosso mundo. 

Para isso, preparamos o cami-
nho ao Senhor, através da con-
versão sincera e profunda, com 
paciência e orando com alegria 
e confiança. O grande exemplo 
das atitudes cristãs do Advento, 
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No próximo dia 1 de dezembro, às 15,30h, 
será inaugurada, no Posto Turismo – Sameiro 
uma exposição de presépios da família “Mis-
tério”.

Serão expostas 30 peças, todas confecio-
nadas em cerâmica pintada.

A exposição, intitula-se: “Amor terno”. 
Estará patente até ao dia de Reis, 06 de ja-
neiro de 2020, no horário normal do Posto 
Turismo - Sameiro.

A família “Mistério”, na sua vertente artís-
tica, lança raízes a inícios do século XX. As 
luzes recaem sobre Domingos Gonçalves 
Lima (conhecido como “Mistério”). 

Foi criado com sua avó e aprendeu so-
bretudo com sua tia Teresa “Carumas” (uma 
experiente e expedita barrista da época), 
a trabalhar com o barro. Domingos teve a 
acompanhá-lo, no trabalho de pintura, a es-
posa Virgínia (falecida há meia dúzia de anos).

Agora são os filhos a dar continuidade à 
obra: Francisco Esteves Lima, nascido em 
Galegos, Santa Maria, a 11/04/1964 e seu ir-
mão Manuel Joaquim Esteves Lima, nascido 
em 03/10/1961. 

Esta é uma família que, com muito em-
penho, dá continuidade à cor, alegria e sen-
timentos – muitos deles de escárnio e mal-
dizer – que caracterizam a grande família do 
figurado de Barcelos. Retratam usos e cos-
tumes populares, caricaturam e fantasiam 
conceitos do quotidiano.

 O Artesanato Mistério encontra-se espa-
lhado pelos quatro cantos do mundo, expor-
tado que tem sido para os continentes ameri-
cano, africano, europeu e asiático. A destacar a 
presença em Espanha, França e Brasil.

Em relação a exposições nas quais a família 
Mistério marcou presença, relevem-se: Feira 
Internacional de Artesanato - Lisboa; Na-
talis; Salão de Artesanato de Vila Franca de 
Xira, PRENDA - São Miguel, Açores; Mostra 
de Artesanato e Cerâmica de Barcelos.

Família Mistério mostra Presépios
NO POSTO TURISMO - SAMEIRO

Realizou-se no passado dia 17 de novembro, o já tradicional magusto, 
que juntou na colunata do Sameiro, algumas dezenas de convivas que, 
em ambiente animado, puderam degustar, as maravilhososas castanhas 
assadas, preparadas pelo pessoal do Sameiro, acompanhadas de um bom 
vinho (tinto e branco para todos os gostos), saborear umas “suculentas” 
feveras, terminando com um quentinho e saboroso caldo verde.

Cabe ainda agradecer aos mesários pelas ofertas feitas para que este 
magusto tivesse substância: João Russell (feveras), Fernando Araújo (cas-
tanhas), Manuel Duarte (bebidas) e ainda às empresas Albano & Filhos, 
Ldª (ofera do pão) e Vida Alegre (carvão).

A todos os que responderam ”à chamada” o nosso obrigado, pela vossa 
presença e pela contribuíção que deram para o Santuário do Sameiro.

Obrigado.

MAGUSTO NO SAMEIRO

Os frutos  da contemplação
O Catecismo diz noutro trecho: «A me-

ditação (contemplação) mobiliza o pensa-
mento, a imaginação, a emoção e o desejo. A 
mobilização é necessária para aprofundar as 
convicções de fé, suscitar a conversão do co-
ração e fortificar a vontade de seguir a Cristo» 
(nº 2708). De facto, o Homem que reza e 
contempla é capaz de distinguir aquilo que 
é bom daquilo que é mau, o que vem de 
Deus e o que não, o que quer Deus me di-
zer com este acontecimento? Senhor, o que 
quereis que eu faça? Trata-se de ver Deus 
nos acontecimentos da nossa vida e a von-
tade de Deus para cada um de nós.

Faço votos para que os Ecos do Sameiro 
ecoem bem longe a importância da con-
templação na nossa vida nem sejam ape-
nas uns dez minutinhos por dia...

P. arMin Maria orC, 

PRioRado da Sta. CRuz (SameiRo)

Festa 
da Imaculada Conceição  
da Virgem Santa Maria

Novena
  

29 de Novembro a 6 de Dezembro
Segunda a Sexta-feira:

16.15h – Terço e Missa
Aos Sábados e Domingos:

16.00h – Terço
16.30h - Missa

7 de Dezembro (Sábado)
16.00h – Terço
16.30h – Missa Vespertina da Solenidade       

                  da Imaculada Conceição

Festa
  

8 de Dezembro (Domingo)
07.30h – Missa (na Basílica)
08.30h – Missa (na Cripta)
09.30h – Missa (na Cripta)
11.00h – Missa Solene de Festa, na cripta
– Transmitida pela Rádio Renascença.
Admissão dos novos Irmãos da Confraria do Sameiro.
15.00h – Hino AKATISTOS, na cripta.
16.30h – Missa (na cripta)

Confissões 
(Capela da Reconciliação – Cripta)

  08.30h – 12.00h
14.30h – 16.30h

Basílica do Sameiro - Braga - 2019
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Quando o Papa Pio IX pro-
clamou o dogma da Imacula-
da Conceição, em 1854, o povo 
português exultou de alegria. Há 
muito que no nosso país se ali-
mentava essa crença. 

O Santuário do Sameiro sur-
giu como expressão de fé nesse 

dogma e como exteriorização de 
contentamento por ele ter sido 
proclamado.

Vindo do Bom Jesus e subin-
do ao monte do Sameiro, em 
aqui chegando, o P. Martinho 
da Silva pensou construir no 
topo do monte algo que perpe-

tuasse a memória do dogma e 
honrasse a Mãe do Céu.  Assim 
nasceu, primeiro, uma escultu-
ra, depois uma pequena ermi-
da, depois (exigia-o a afluência 
enorme de fiéis) uma grande 
Igreja, agora Basílica.

Então o dia da grande festa 
no Sameiro é o da Imaculada, o 
dia 8 de dezembro. Um dia em 
que se celebra solenemente Ma-
ria Imaculada. Um dia em que se 
acolhem novos irmãos na Con-
fraria. Um dia em que os devotos 
veneram especialmente e dão os 
parabéns a Nossa Senhora.

Este ano teremos duas novi-
dades, que poderão reclamar a 
sua estimada presença: 

Próximo dia 8 de dezembro 
VAMOS TODOS AO SAMEIRO!

– a Eucaristia das 11h será so-
lenizada pelo coro do Sameiro 
acompanhado, instrumentalmen- 
te, pela orquestra dos Arautos 
do Evangelho (a música ajuda a 
rezar. Será uma celebração ines-
quecível!). E será transmitida pela 
Rádio Renascença;

– na cripta, estará patente 
uma belíssima exposição refe-
rente ao nascimento, infância e 
vida de Jesus, com obras manu-
faturadas, em madeira e tecidos, 
por Joaquim Oliveira Rodrigues, 
há muitos anos Sacristão-mor 
da Basílica e agora membro da 
Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro. Um espetáculo de 
simplicidade e realismo, de en-
genho e anúncio!

Venha ao Sameiro. Partilhe 
connosco a alegria da fé. Lou-
vemos juntos Nossa Senhora. 
Partilhemos juntos momentos 
de cultura e convívio. 

Contamos consigo!

“Para entendermos a histó-
ria do natal temos que buscar 
a origem da palavra natal. Nas 
línguas latinas o vocábulo Natal 
deriva de Natividade, ou seja, 
referente ao nascimento de Je-
sus. Em inglês o termo utilizado 
é Christmas, literalmente “Missa 
de Cristo”. Já na língua alemã, é 
Weihnachten e têm o significa-
do de ‘Noite Bendita’.”

No ano 245 d.C., o teólogo 
Orígenes repudiava a ideia de 
se festejar o nascimento de Je-
sus “como se fosse um Faraó”. 
Há inúmeros testemunhos de 
como os primeiros cristãos 
valorizavam cada momento 
da vida de Jesus Cristo, espe-
cialmente sua Paixão e Morte 
na Cruz. No entanto, não era 
costume na época comemorar 
o aniversário e portanto não 

sabiam que dia havia nascido o 
seu Senhor. Os primeiros tes-
temunhos indicam datas muito 
variadas, e o primeiro testemu-
nho directo que afirma que Je-
sus Cristo nasceu no dia 25 de 
Dezembro é de Sexto Júlio Afri-
cano, no ano 221.

De acordo com o almanaque 
romano, a festa já era celebrada 
em Roma no ano 336 d.C. Na 
parte Oriental do Império Ro-
mano, comemorava-se em 7 de 
janeiro o seu nascimento, oca-
sião do seu baptismo, em virtu-
de da não-aceitação do Calen-
dário Gregoriano. No século IV, 
as igrejas ocidentais passaram 
a adotar o dia 25 de dezembro 
para o Natal e o dia 6 de janei-
ro para Epifania (que significa 
“manifestação”). Nesse dia co-
memora-se a visita dos Magos.

A ORIGEM DO NATAL

A celebração do Natal de Jesus 
foi instituída oficialmente pelo 
Papa Libério, no ano 354 d.C. 

Segundo estudos, a data de 
25 de dezembro não é a data real 
do nascimento de Jesus. A Igreja 
entendeu que devia cristianizar 
as festividades pagãs que os vá-
rios povos celebravam por altura 
do solstício de Inverno.

Portanto, segundo certos eru-
ditos, o dia 25 de dezembro foi 
adotado para que a data coin-
cidisse com a festividade roma-
na dedicada ao “nascimento do 
deus sol invencível”, que come-
morava o solstício do Inverno. 
No mundo romano, a Satur-
nália, festividade em honra ao 
deus Saturno, era comemorada 
de 17 a 22 de dezembro; era um 
período de alegria e troca de 
presentes. O dia 25 de dezem-
bro era tido também como o do 
nascimento do misterioso deus 
persa Mitra, o Sol da Virtude.

Assim, em vez de proibir as 
festividades pagãs, forneceu-
-lhes simbolismos cristãos e 
uma nova linguagem cristã. As 
alusões dos padres da igreja ao 
simbolismo de Cristo como “o 
sol de justiça” (Malaquias 4:2) e 
a “luz do mundo” (João 8:12) ex-
pressam o sincretismo religioso.

As evidências confirmam que, 
num esforço de converter pa-
gãos, os líderes religiosos ado-
taram a festa que era celebrada 

Dias 24 e 31 de Dezembro 
Missa às 10.00 horas.

Não há celebrações à tarde.

Dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro 
Missas: 08h30, 09h30, 10h30,  

11h30 e 16h30 
(precedida de terço às 16h00).

Não há a Missa das 07h30. 

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES 
NO NATAL E ANO NOVO

pelos romanos, o “nascimento 
do deus sol invencível” (Natalis 
Invistis Solis), e tentaram fazê-la 
parecer “cristã”. Para certas cor-
rentes místicas como o Gnos-
ticismo, a data é perfeitamente 
adequada para simbolizar o Na-
tal, por considerarem que o sol 
é a morada do Cristo Cósmico. 
Segundo esse princípio, em tese, 
o Natal do hemisfério sul deve-
ria ser celebrado em junho.

Há muito tempo se sabe que 
o Natal tem raízes pagãs. Por 
causa de sua origem não-bíbli-
ca, no século 17 essa festividade 
foi proibida na Inglaterra e em 
algumas colónias americanas. 
Quem ficasse em casa e não 
fosse trabalhar no dia de Natal 
era multado. Mas os velhos cos-
tumes logo voltaram, e alguns 
novos foram acrescentados. O 
Natal voltou a ser um grande 
feriado religioso, e ainda é em 
muitos países. 

Pesquisa de José CaMPos

ConfRaRia de noSSa SenhoRa do SameiRo


