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É P’RA COMPRAR O JORNAL
O passo é ligeiro. A mão pedinte 

estende-se pronta. O discurso foge 
do comum: desta vez não é p’ra co-
mer; é p’ra comprar o jornal. Esse 
jornal que lhes mostra o rosto, que 
os tira da rua por uns instantes, que 
os extrai do anonimato; esse jornal 
que lhes incha o peito de orgulho, o 
coração de ânimo, a alma de júbilo.

Mas, afinal, que se passou?! 
A Caritas cedeu-lhes material 

para eles trabalharem. E deu-lhes o 
mote: construir presépios.

Desafio acolhido, os pobres da 
rua fizeram, moldaram, coloriram 
os seus presépios, entretanto ex-
postos no Museu Pio XII.  

E na inauguração da mostra lá 
estavam eles, felizes, sorridentes, 
orgulhosos. A foto de conjunto, 
cada um com seu presépio na mão, 
não tinha mais sorrisos para mos-
trar. Que festa. Que felicidade. Ape-
nas um “senão”, comentado por 
um dos artistas: só faltava aqui uma 
fatia de bolo-rei.

Ouviram a Joana Lopes dizer-
-lhes: ninguém está sozinho, mes-
mo nos sítios escuros. Ele está e 
traz a luz e o carinho. Vós sois muito 
amados e muito queridos.

A exposição intitula-se: “Admi-
ráveis sinais de esperança”. E os 
promotores (Maria Jorge Vale; Lu-
cinda Araújo; José Luís Arras; Joa-
na Lopes) explicam, parafraseando 
o Papa Francisco, que «o Presépio 
manifesta a ternura de Deus que 
se baixa à nossa pequenez». E as-
seguram-nos que “cada presépio 
carrega vida. Cada presépio carrega 
pinceladas de desejos, anseios, de 
sonhos”.

Os artistas com obra feita e pa-
tente ao público são 13: Ana Iná-
cio; António Santos; Isabel Cunha; 
Eduardo Costa; Natália Loureiro; 
José Rodrigues; Elias Teixeira; Jorge 
Mendes; Ângelo Ferreira; Carmo 
Pereira; Glória Fernandes; Paula 
Araújo; Carlos Silva. Sim, são estes 
os nomes. Todos os nomes. Por-

que os pobres também têm nome.  
Todos os pobres têm nome.

Cada um deles legendou o que 
fez e deu-nos a entender o que o 
inspirou.

Para a maioria, a inspiração foi a 
família. E assim foram comentando:

- “O presépio faz-me recordar 
o Natal porque é um dia que me 
marca muito. Sinto que é um dia de 
família, maravilhoso. Fico feliz com 
o Natal”; 

- “Mexe muito aqui dentro, mas 
há coisas que sinto que não são fá-
ceis de explicar. O Presépio lembra-
-me a família e o Natal e isso deixa-
-me triste porque estou sozinha”; 

- “O presépio representa a nos-
sa vida, é a proteção da família, o 
renascer constante, a dificuldade, 
o Natal é a vida!”;

- “As fragilidades são intempo-
rais, cada um sente à sua maneira 
e existem vários tipos de fragili-
dade. A minha tem a ver com a 
família, por isso a noite de Natal 
é sempre mais difícil para mim”;

- “Sinto-me muito feliz. Gosto 
da minha tia, ela foi e é a minha 
mãe”;

- “Identifico-me com o menino 
Jesus porque no fundo é parecido 
comigo. Sou filho único, fui um 
filho muito desejado pelos meus 
pais e revejo-me muito nisso, re-
presenta o amor que os meus pais 
sentem por mim”.

Uma das artesãs colhe no pre-
sépio força para a vida. E com es-
tas belas palavras se exprime:

“Olhando para o presépio sinto 
uma alegria, uma emoção muito 
grande, sinto energia. Identifico-
-me com o menino Jesus porque 
sou guerreira, aventureira e não 
desisto de lutar pelos meus obje-
tivos”.

Dois dos artistas falam do pre-
sépio como montra dos melhores 
desejos e desafio para a vida. As-
sim se expressam:

- “Identifico-me com Jesus de 
Nazaré porque se foi transfor-
mando num salvador e mostrou 
fragilidade, amor e compaixão”;

- “Sinto que o presépio é um 
caminho, símbolo de amor, paz e 
amizade”.

Estou feliz. Fico feliz quando o 
Natal é mesmo vida, renascimen-
to, esperança, família, carinho, 
bondade, amor. 

E mais feliz fico quando tudo 
isso acontece na rua, na vida dos 
deserdados, no coração dos po-
bres, naqueles que precisam de 
encontrar irmãos, confiança, sor-
risos, luz e cor.

Que nada disso falte. A nin-
guém.

Feliz Natal pr’a todos. Feliz Na-
tal na rua, em casa, na vossa casa, 
na nossa casa. Feliz Natal para o 
mundo inteiro!

E que o 2020 seja um extenso, 
sereno e delicioso prolongamento 
do Natal!

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 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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Sufrágio pelos Irmãos falecidos
da Confraria do Sameiro

Notícias

No primeiro domingo do 
mês de Novembro, dedica-
do particularmente à ora-
ção pelas almas do purgató-
rio, a Confraria do Sameiro 
quis fazer memória de todos 
quantos a serviram e já par-
tiram para a eternidade. Na 
missa das 16.30 horas, presi-
dida pelo Cónego José Paulo 
Abreu, Presidente da Con-
fraria, e concelebrada pelo 
Pe. Delfim Coelho, Reitor do 
Sameiro, foi cantado Ofício 
de Vésperas em sufrágio dos 
funcionários, Reitores e Ca-
pelães, Irmãos e Benfeitores 
do Sameiro já falecidos. 

Na homilia, o Cónego José 
Paulo expressou a sua grati-

dão a quantos deram de si em 
prol desta Casa, recordando 
que a nossa oração por eles 
é o melhor obrigado que lhes 
podemos dar e manifestar; 
eles, agora, por si mesmos, já 
nada mais podem fazer, mas 
contam com a solidariedade 
da nossa oração. «O Samei-
ro não apareceu hoje, nem 
apareceu ontem. O Sameiro 
é uma construção progres-
siva no tempo, que é feita 
de fé, que é feita da devoção 
das pessoas, da generosida-
de e boa vontade de muitas 
gerações que ajudaram ao 
engrandecimento deste san-
tuário», salientou o presiden-
te da Confraria do Samei-

Grupos inscritos na Reitoria do Santuário
Novembro 2019

Dia 5 – Missa de acção de graças pelo 50º aniversário da Empresa “Frimago”, Fundição de Alumínios, SA, de Vimieiro – Braga. Presidiu o 
Pe. António Valério, SJ.

Dia 6 – Grupo de Peregrinos (33) de Manaus – Amazónia (Brasil). Presidiu à Missa o Pe. Claudio Márcio Cassiano Cordail.
- Missa de abertura do Ano Lectivo do Colégio João Paulo II (Braga). Presidiu D. Jorge Ortiga (Arcebispo Primaz de Braga).
Dia 7 – Grupo de Peregrinos (56) do Brasil. Presidiu à Missa o Pe. Victor Santana.
Dia 8 – Grupo de Peregrinos (46) do Brasil. Presidiu à Missa o Pe. Jairo Barbosa Filho.
Dia 13 – Grupo de Peregrinos do Brasil (31 pessoas). Presidiu à Missa o Pe. Reinaldo.
Dia 14 - Grupo de Peregrinos de Minas Gerais, Goias e São Paulo - Brasil (76 pessoas). Presidiu à Missa o Pe. Celismar Aurélio de Oliveira.
Dia 15 – Grupo de Peregrinos de Pernambuco - Brasil (56 pessoas). Presidiu à Missa o Pe. Lima Barreto Rodrigues.
Dia 22 – Grupo de Peregrinos do Brasil (49 pessoas). Presidiu à Missa o Pe. Ludgero.

ro. Que no colo materno de 
Nossa Senhora descansem 
na paz!

Pode ver o vídeo da ceri-
mónia em: https://youtu.be/
uI3gUdHeUCU

Retiro de Sacerdotes
Decorreu entre os dias 18 

e 22 de Novembro no Cen-
tro Apostólico do Sameiro, 
o retiro de sacerdotes da Ar-
quidiocese de Braga, os quais 
se dispuseram a viver uma 
semana de silêncios partilha-
dos, de oração mais intensa e 
de reflexão.

Sob orientação do padre 

Nuno Ventura, passionista, o 
encontro intergeracional de 
sacerdotes foi uma ocasião 
propícia para a redescoberta 
da beleza e fecundidade do 
ministério presbiteral.

O Arcebispo Primaz, D. 
Jorge Ortiga, presidiu à eu-
caristia que encerrou a se-
mana. Na homilia, o prelado 

manifestou a sua alegria por 
ver o grupo de sacerdotes 
atentos à escuta da Palavra 
de Deus e à necessidade do 
encontro com Deus como 
fonte de fecundidade para 
a sua vida pessoal e para o 
exercício do ministério que 
lhes está confiado. O Arce-
bispo exortou também os 

padres presentes a serem 
sinais de esperança para as 
suas comunidades, sobre-
tudo junto dos jovens, para 
quem a atenção da pastoral 
arquidiocesana e da Igreja 
portuguesa está mais focada 
e atenta numa forte prepa-
ração das Jornadas Mun-
diais da Juventude 2022.
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Solenidade da Imaculada Conceição 
– Festa da Padroeira do Santuário de Velas

Notícias

Foi num ambiente de júbilo 
e de festa que decorreu a cele-
bração da Solenidade da Ima-
culada Conceição, Padroei-
ra do Santuário do Sameiro. 
Muitos foram os fiéis que, des-
de a Missa das 07.30 horas, ru-
maram ao Sameiro, ao “Solar 
da Imaculada”, para visitarem 
a Mãe do Céu. Esta Festa foi 
preparada com a Novena que 
se realizou todos os dias com 
a recitação do terço e Missa 
com pregação pelo Reitor do 
Santuário, Pe. Delfim Coelho, 
o qual convidou, em cada dia, 
a partir da Palavra de Deus, a 
contemplar Nossa Senhora, a 
criatura mais santa, e a imitar 
as suas virtudes.

A Missa das 11.00 horas, 
com transmissão pela Rádio 
Renascença, foi presidida pelo 
Senhor Arcebispo Primaz de 
Braga, D. Jorge Ortiga e con-
tou com a participação do 
Grupo Coral do Sameiro com 
instrumental. Aos muitos de-
votos que enchiam a cripta do 
Sameiro, o Prelado pediu que 
preparassem o Natal com Ma-
ria, inspirados nas «lições e na 
mensagem transmitida pelo 
presépio». O Prelado fez notar 
que «basta percorrer as ruas 
das cidades, vilas e aldeias, 
assim como as casas particu-
lares, para verificar que o que 
importa são as luzinhas com 
desenhos estranhos a esta 
época». «Como cristãos, tere-
mos de impedir que o presépio 
desapareça, solicitando às au-
toridades civis que o coloquem 
de novo nas praças e nas ar-
térias como um dado cultural 
característico deste período». 

D. Jorge Ortiga aproveitou 
ainda o momento para pedir 
uma intervenção efetiva para 
o «crescente número de casos 
de violência doméstica», in-
tervenção essa que passe pelo 
«respeito incondicional pela 

vida e liberdades individuais». 
«É necessária uma legislação 
mais restritiva, uma vigilân-
cia cuidada dos vizinhos e 
familiares mais próximos, as-
sim como a intervenção efe-
tiva, quando necessária, das 
forças de segurança». Para o 
Arcebispo de Braga, a «vio-
lência doméstica desaparecerá 
quando as crianças nascerem 
e crescerem em ambiente que 
respeitem a individualidade 
das pessoas». Por isso, «urge 
reconhecer que faltam valores 
e que importa que reformu-
lemos as nossas convivências 
tronando o amor uma expe-
riência que abrange todas as 
experiências da vida».  

Antes da bênção final, o 
Reitor do Santuário do Samei-
ro saudou e agradeceu a pre-
sença e mensagem do Senhor 
Arcebispo bem como a todos 
os presentes, manifestando 
alegria por ver tantos devo-
tos em torno da Mãe do Céu, 
Rainha e Madrinha de Por-
tugal, e de quantos dão o seu 
contributo para o Santuário e 
quantos nele trabalham, no-

meadamente os funcionários 
da Confraria e voluntários. No 
final da celebração, foram ad-
mitidos novos Irmãos na Con-
fraria do Sameiro. A Confraria 
do Sameiro saúda os novos 
Irmãos:

• José Augusto Miranda
• Maria Antónia Soares 

Miranda
• José Martins Macedo
• Maria Castro Ribeiro 

Macedo
• José Sá Meira
• Luzia Maria Rodrigues 

B. Rocha
• Rui Manuel Cardoso 

Rodrigues
• Carlos Manuel Costa 

Rodrigues
• Albina Gomes Martins
• Diana Filipa Alves Silva
• José Manuel Barbosa Sá 

Oliveira
• Maria Glória Rocha 

Marques Oliveira
• António Casimiro Fer-

reira Cunha
• Celina Maria Rodrigues 

Rocha Cunha
• Abílio Miguel Ribeiro 

Lima

• António Manuel Mar-
ques Rodrigues

• Marcelino Pires
• José Augusto da Costa 

Ferreira
• Maria do Rosário Ferrei-

ra de Oliveira
• António Zamith Rosas

e alegra-se por ver crescer esta 
família devotada a Nossa Se-
nhora do Sameiro.

À tarde, na cripta, o Reitor 
do Santuário, Pe. Delfim Coe-
lho, presidiu ao Hino AKA-
TISTOS, um hino oriental de 
louvor à Virgem Mãe de Deus, 
que, como o próprio nome in-
dica, é cantado “de pé.” 

Seguiu-se a celebração da 
Missa das 16.30 horas, presi-
dida pelo Cónego José Pau-
lo Abreu, com a participação 
sempre amiga do Grupo Coral 
de Sequeira – Braga.

Pode ver os vídeos destas 
cerimónias em:

https://youtu.be/YODd-
0gZQZ6U

h t t p s : / / y o u t u . b e / f B U -
m4cVW5YQ
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POEMA  
HISTÓRICO  
DE NOSSA  
SENHORA  
DO SAMEIRO

(continuação do número anterior)

4.EM BRAGA

Em Braga fora a Capela
Do Pópulo, a destinada
Àquela divina Estrela
Onde ficara hospedada

Quando a Virgem lá entrou
E subiu para o Altar, 
Toda a multidão choro u
De alegria e de pesar…

De alegria, de surpresa,
Pois só faltava falar;
De pesar, pela tristeza
Em que nos vinha a deixar.

Depois tudo ajoelhou
Com ordem, sem confusão,
E piamente beijou
Aquela sagrada Mão.

A Virgen chegara pobre…
Sem coroa e ornamentos, 
Mas Braga sempre foi nobre
Nos mais trágicos momentos!

Muito em breve arrecadava
Na cidade e nas aldeias,
Quanto à Virgem Mãe faltava
Aos braçados…as mãos cheias…

O nosso louvor, Senhora,
A quem tão linda te fez!
Oh! Não nos deixes agora…
Fica connosco de vez.

(continua no próximo número)

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.

JUBILEUS  
DE CASAMENTO

Outubro

Bodas de Prata

	Feliciano Machado Ribeiro e Cristina Na-
tália da Silva Ferreira, Cabreiros (Braga)

Bodas de Ouro
	Daniel Ferreira da Silva e Maria de Fátima 

Campos Oliveira, Chorente (Barcelos)
	João da Silva Martins e Maria Fernanda 

Azevedo Santos Martins, Póvoa de Var-
zim

	Joaquim José Morais da Costa e Maria de 
Lurdes Esteves Lopes, Espinho (Braga)

Bodas de Diamante

	José da Cunha Esperança e Maria Teresa 
Baía Santos Pereira Esperança, São José 
de São Lázaro (Braga)

Novembro

Bodas de Prata

	Mário Augusto Fernandes Barbosa e Ma-
ria Clara Almeida Fernandes Barbosa, 
Este – São Pedro (Braga)

Bodas de Ouro

	Joaquim Fonseca Pinto e Maria do Rosá-
rio Silva, Quinchães (Fafe)

	Alberto da Silva Antunes e Maria Alice Sá 
Machado Antunes, Prado (Vila Verde)

	Manuel Freitas Vaz e Maria da Conceição 
Maia Gomes Vaz, São Cláudio do Barco 
(Guimarães)

	António de Sousa Marinho e Maria da 
Conceição Rodrigues de Sousa Marinho, 
Tangil (Monção)

Mais uma vez, a Confraria de Nossa Se-
nhora do Sameiro, vai realizar a Ceia de 
Reis, que se pretende, seja um momento 
de encontro entre amigos e benfeitores 
do Santuário do Sameiro, este que é um 
dos locais icónicos da nossa cidade de 
Braga. Reservámos, para o efeito, um local 
de grande beleza, onde podemos passar, 
confortavelmente, o tempo de duração da 
ceia. Nem mais nem menos, que a Coope-
rativa João Paulo II na Rua de S. Domingos 
(junto à cúria da Arquidiocese de Braga). 
Os nossos amigos da Associação Cultural 
“Os Sinos da Sé” irão fazer a animação 

musical, levando-nos, em passeio, pelas 
mais belas canções de Natal. Assim fare-
mos a noite, em são e alegre convívio.

Todas as receitas obtidas com este even-
to, destinam-se, única e exclusivamente, 
para o Santuário do Sameiro, de forma a 
podermos mantê-lo em condições dignas 
do local que é. Manter, embelezar e en-
grandecer, é o nosso lema.

Desde já o nosso agradecimento e con-
tamos com a vossa presença.

José CaMPos

Confraria do Sameiro

CEIA DE REIS
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MENSAGEM DE NATAL DO ARCEBISPO DE BRAGA

O Natal é o tempo da família. 
Teve origem na família de Naza-
ré e é, hoje, celebrado na alegria 
do encontro dos familiares que se 
deslocam, de longe ou de perto, 
para um momento que a todos 
envolve na alegria.

A Arquidiocese de Braga quis, 
nesta quadra natalícia, centrar-se 
na família para que ela seja a ra-
zão da esperança que queremos 
semear. Não somos pessimistas, 
mas a realidade familiar não é 
tranquilizante. Dou graças a Deus 
pelas famílias fieis que crescem, 
nos bons e maus momentos, no 
amor. Só que, ao lado destas, exis-
tem casais que não se amam ver-
dadeiramente e que são incapazes 

de se perdoarem no momento das 
ofensas. Há filhos que desprezam 
os pais, ofendendo e magoando 
com palavras e atitudes. Há avós 
que são marginalizados e esque-
cidos na solidão das suas casas ou 
nos lares que os acolhem. Muitas 
pessoas vivem na tristeza pois a 
vergonha impede-as de comu-
nicar e de sair dessas situações. 
Também as carências económicas 
motivam situações desumanas 
que nunca deveriam existir.

Perante estas situações, pode-
ríamos pensar que as soluções 
surgem do exterior. Nada mais 
errado. A construção de família, 
com a normalidade do amor, é 
tarefa e encargo de todos os seus 

membros. Não é um produto feito 
que se compra fora. Só a atenção, 
a ternura, o carinho, o espírito de 
aceitação do outro nas suas dife-
renças e a capacidade de perdoar 
garantem que o amor nunca en-
velhece.

Neste Natal quero pedir, a to-
dos e cada um, que sejam cons-
trutores da sua família. Ser feliz na 
família e a partir da família é pos-
sível. Vale a pena! O amor cimenta 
laços que nenhuma dificuldade 
consegue destruir. Amemos até 
dar a vida uns pelos outros.

A Arquidiocese sugeriu a sim-
bologia do berço para este Natal. 
Queremos que seja um berço que 
humaniza. Daí que, construindo a 

nossa família, também podemos e 
devemos trabalhar pelas famílias 
dos outros. Respeitando a intimi-
dade e privacidade de todos, aju-
demos as famílias em dificuldade 
a reencontrar o caminho do amor. 
É propósito para este Natal e tra-
balho para todos os dias. 

Bom Natal para todas as famí-
lias, particularmente para aquelas 
que perderam a esperança. Nelas 
recordo também os jovens e peço-
-lhes que acreditem que Cristo é o 
seu maior amigo e apareçam, para 
em comum, caminharmos na cor-
responsabilidade por um mundo 
novo.

 † Jorge ortiga, 

arCebiSpo primaz

Donativos
RESTAURO DA IMAGEM PRIMITIVA VALOR OBRA

Valor Inicial: 42.000,00 € 

Saldo do período anterior: 11.746,48 €  

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA
António Marinho e Mª da Conceição (bodas de ouro) 20,00 € 11.726,48 €  
Anónimo 5,00 € 11.721,48 €  
Maria Ferreira 10,00 € 11.711,48 €  
Anónimo 50,00 € 11.661,48 €  
Anónimo 25,00 € 11.636,48 €  
Carlos Coelho e Maria Alice Torres (bodas de ouro) 50,00 € 11.586,48 €  
José Santos Machado e Maria Alice 60,00 € 11.526,48 €  
João Baptista Robeiro Matos e Maria de Fátima Vilas Boas (bodas de ouro) 50,00 € 11.476,48 €  
Guilherme Silva e Maria Alice Silva (bodas de ouro) 80,00 € 11.396,48 €  
Serafim Fernandes da Costa 20,00 € 11.376,48 €  
Livros Sr. Cónego 100,00 € 11.276,48 €  
Rosa Oliveira 40,00 € 11.236,48 €  
M. C. Pinto 100,00 € 11.136,48 €  
Ofertas Casa das Estampas 513,00 € 10.623,48 €
TOTAL - 20/DEZEMBRO 1.123,00 € 10.623,48 €
Nota: Donativos recebidos de 20 de novembro, até 20 de dezembro de 2019.  

Imagem 
Primitiva
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Está patente ao publico, des-
de o dia 8 de dezembro e até 8 
de janeiro, a exposição intitulada 
de “Memórias de Infância”, de 
Joaquim Rodrigues, ele que foi 
funcionário da Confraria do Sa-
meiro, por mais de sessenta anos, 
sendo actualmente, membro da 
Mesa Administrativa do Sameiro. 

Desde sempre, teve bastan-
te habilidade, para concepção 
deste tipo de peças, sendo que, 
já em tempos, expôs aqui, no 
Santuário do Sameiro, uma bo-
nita coleção de peças alusivas à 
Paixão de Cristo.

As peças expostas, represen-
tam cenas da vida diária, “actua-
lizadas” à época em que Jesus 
nasceu em Belém.

Faça uma visita e esta bonita 
exposição que se encontra aber-
ta dentro do horário praticado na 
Basílica do Sameiro. A exposição 
estámontada na Cripta da Basílica 
do Sameiro. A entrada é gratuita. 
Visite-a.

Pode ver o vídeo em: https://
youtu.be/F32aVDOSNkI

José CaMPos 

Confraria do Sameiro

EXPOSIÇÃO “MEMÓRIAS DE INFÂNCIA”

O Mês de dezembro começou 
com a Solenidade da Imaculada 
Conceição, Padroeira principal 
e Rainha de Portugal. Agora, no 
fim do mês, em pleno tempo de 
Natal, abramos mais uma “pren-
da”  que a Mãe de Deus nos deu 
já faz quase oitenta anos. Trata-
-se do Terço da Imaculada que 
Nossa Senhora ensinou a uma 
jovem, Bárbara Ruess, num bos-
que do Sul da Alemanha, perto 
do futuro Santuário mariano de 
Marienfried (=Paz de Maria) no 
13 de maio de 1940, em plena 
segunda guerra mundial. Tudo 
indica que era a própria Mãe de 
Deus porque a sua face era tão 
bela e luminosa! Além disso, 
não recitava as Avé Marias, so-
mente o Pai Nosso e o Glória ao 
Pai. Este terço recebeu a apro-
vação (“Imprimatur”) de Dom 
João Venâncio, segundo bispo 
titular de Fátima. 

São cinco os pedidos que se 
podem acrescentar nas 15 deze-
nas dos mistérios do rosário:

l Pela vossa Imaculada Con-
ceição, ó Maria, salvai-nos!
l  Pela vossa Imaculada Con-
ceição, ó Maria, protegei-nos!
l  Pela vossa Imaculada Con-
ceição, ó Maria, guiai-nos!
l  Pela vossa Imaculada Con-
ceição,  ó Maria, santificai-nos!
l  Pela vossa Imaculada Con-
ceição, ó Maria, abençoai-nos 
e reinai sobre nós!
Por exemplo: “Na primeira 

dezena dos mistérios gozosos 
meditamos a Anunciação de 
Nossa Senhora e pedimos: `Pela 
vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, salvai-nos!`” Observação: 
Pode-se também rezar o terço 
da Imaculada sem conexão com 
os mistérios. Por exemplo: Na 

primeira dezena do terço pe-
dimos: “pela vossa Imaculada 
Conceição salvai-nos!” etc... 

Seguem alguns pensamentos 
sobre cada uma das invocações:

- Salvai-nos! Maria Santíssi-
ma dá-nos provas que Ela é jun-
ta com o seu Filho Co-Redemp-
tora e também Co-Salvadora no 
sentido de “auxiliar, assistente” 
do seu Filho, único Salvador do 
mundo.  Prova disso é a  Meda-
lha milagrosa com as palavras aí 
inscritas: “Ó Maria, concebida 
sem pecado, rogai por nós que 
recorremos a Vós”. Inúmera-
veis exemplos nos falam como 
Nossa Senhora, por meio desta 
medalha, intervem,  salvando os 
pecadores na última hora, como 
aquele soldado de Alençon 
(França) que se converteu no dia 
13 de junho de 1833 às 19h, após 
ter falado muito mal contra tudo 
que era Deus, religião, Igreja, 
etc. Ele morreu santamente no 
dia 27 de junho de 1833 (Festa 
de Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro) saudando a morte 
como um amigo.  Antes da sua 
conversão, a freira enfermeira  
colocou uma medalha milagrosa 
na cama aos pés dele.

- Protegei-nos! “Debaixo da 
vossa protecção nos acolhemos, 
Mãe de Deus”: assim começa a 
mais antiga prece mariana de-
pois do Avé-Maria. O manto 
protector da Imaculada é – por 
assim dizer - formado de Anjos. 
Pela sua Imaculada Conceição, 
Ela é mais próxima dos santos 
anjos, que também nunca co-
meteram pecado. Eles estão ao 
serviço de Maria e colocam seu 
manto “angelical” (“tecido de 
luz”) sobre nós como protecção 
contra os inimigos. 

- Guiai-nos! Nossa Senhora 
é a estrela que nos conduz. São 
Bernardo afirma: “Nas noites da 
vida olhai para a estrela, olhai 
para Maria. Ela sempre nos indi-
ca o caminho, sempre nos guia e 
é sempre o modelo para os nos-
sos combates e para as nossas 
dificuldades. Também, no seu 
esplendor de Imaculada, Maria é 
para nós modelo e guia. Durante 
toda a vida, também nós deve-
mos esforçar-nos pela pureza do 
corpo e da alma, olhando sem-
pre para Maria. Quanto mais 
purificarmos o corpo e a alma 
(através duma boa confissão!), 
tanto melhor poderemos enten-
der Maria e a necessidade desta 
transparência interior e exterior. 
Quanto mais transparentes nos 
oferecemos a Deus, tanto mais 
facilmente a graça pode entrar 
em nós e se tornar eficaz,  mas 
também, por nosso intermédio, 
pode chegar àqueles que olham 
para nós, para os quais devemos 
ser modelo e guia.

- Santificai-nos! Santidade é, 
acima de tudo, pureza. Imitando 
a Imaculada Conceição de Nos-
sa Senhora, devemos, sobretudo, 
fazer entrar como ideal no nos-
so dia-a-dia a pureza integral, 
esta pureza-sinceridade trans-
parente como a água, este fogo 
vigoroso no nosso coração, que 
não conhece compromissos com 
os nossos erros do dia-a-dia, ou 
seja, com a nossa estreiteza e a 
nossa mesquinhez, com a nossa 
irreflexão e a nossa susceptibili-
dade, com a nossa desconfiança, 
o nosso ressentimento e a nossa 
obstinação em querer ter razão. 
Tu d o  isto é incompatível com 
a pureza-sinceridade do cora-
ção, pois, o coração, por causa 

destes erros quotidianos, fica 
empoeirado e deformado, fica 
opaco e embotado.

- Abençoai e reinai sobre 
nós!  No Ofício das Leituras da 
Imaculada Conceição, Santo 
Anselmo exlama (na segunda 
leitura): “Ó mulher cheia de gra-
ça, superabundante de graça, a 
tua plenitude transborda para a 
criação inteira e a faz reverdescer. 
Virgem bendita entre todas as 
coisas bendita, pela tua bênção é 
abençoada toda a natureza, não 
só a criatura pelo Criador, mas 
também o Criador pela criatura”. 
Sim, Maria Santíssima é a benção 
de Deus por excelência, porque 
nela habita o fruto bendito do seu 
puríssimo ventre: Jesus.

Portanto, rezemos com zelo o 
terço da Imaculada. Podemos in-
cluir nele as grandes intenções, 
não somente pela nossa Pátria 
como Nossa Senhora pediu à 
jovem Bárbara, mas também 
pela Igreja, pelo Papa, pelos sa-
cerdotes, pelas famílias, etc... re-
zando, por exemplo: “Pela vossa 
Imaculada Conceição, abençoai 
Portugal!”

Pe. arMín Maria

prior da ordem de Santa Cruz - Sameiro

TOTA PULCHRA ES MARIA! O TERÇO DA IMACULADA
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NATAL
Natal é a mesa farta, 
mas é sobretudo a alma cheia.
Natal é Jesus, Natal é a família,
Natal é a humanidade e Natal também és tu.
Não fiques à espera do Natal,
sê tu mesmo o melhor Natal para os outros. 
Constrói um Natal para todo o ano,
para toda a vida.
Tu és o Natal
que Deus desenhou e soube construir.
É por ti que Deus hoje continua a vir ao mundo.
É em ti que Ele também renasce.
Sê, pois, um Natal de esperança,
de sorriso e de abraços,
de aconchego e doação.
Também podes ser um Natal com algumas lágrimas.
São elas que, tantas vezes, selam o reencontro e sinalizam a amizade.
Eu vejo o Natal no teu olhar, no teu rosto, no teu coração,
na tua alma, em toda a tua vida.
Há tanta coisa de bom e de belo em ti.
Tanta coisa que Deus semeou no teu ser.
Descobre essa riqueza, celebra tanta surpresa,
partilha com os outros o bem que está no fundo de ti.
Diz aos teus familiares que os amas,

Quem tem visitado, ao longo 
do ano, o Santuário do Sameiro, 
tem verificado que algo está a 
mudar. Está mais lindo.

Efectivamente, ao longo des-
te ano de 2019, vários foram os 
melhoramentos introduzidos no 
recinto do santuário, e que lhe 
deram, na verdade, um aspec-
to mais limpo, arrumado, mais 
funcional, com novas valencias 
e actrativos que podem ser, por 
todos, constatados.

Apenas para lembrarmos, 
deu-se por concluida a interven-
ção na avenida, com a amplia-
ção da praça junto aos Doutores 
Marianos, para onde foi trasla-
dado o busto do Padre Marti-
nho, fundador do Sameiro, dos 
melhoramentos a nível de circu-
lação automóvel, invertendo-se 
a circulação automóvel no anel 
rodoviário do santuário, o que 
veio dar um melhor escoamento 
ao trânsito, sobretudo em dias 
de grande movimento.

O Posto de Turismo, aspiração 
de já há alguns anos, foi final-
mente inaugurado, este ano. E 
que bonito edificio ali ficou, bem 
enquadrado no meio ambiente 
e que vem colmatar uma neces-
sidade que havia, à muito, no 
Sameiro. Hoje, quem chega ao 
santuário, tem um local onde se 
pode informar sobre o que é, e o 

que pode ver, no Sameiro.
A recuperação da Imagem 

Primitiva de Nossa Senhora do 
Sameiro, foi talvez, pelo menos 
para os membros da Mesa Ad-
ministrativa, o maior desafio dos 
últimos tempos. Tratou-se de um 
trabalho de recuperação da ima-
gem, extraordinário, para além de 
minucioso e muito técnico, e que 
deu como resultado final, aquela 
bonita imagem de Nossa Senhora 
do Sameiro, que se encontra jun-
to à lateral da Basílica, ela que foi 
a primeira do Sameiro, covarde-
mente derrubada, já em tempos 
idos. Foi com alegria imensa que 
todos nós a vimos renascer e ocu-
par um lugar principal, merecido, 
por tanta beleza e pelo que repre-
senta para a história do Santuário 
do Sameiro.

Também foram instalados 
dois binóculos, em frente à ba-
sílica, que permitem aos visi-
tantes, observarem a imponente 
paisagem que se avista até às 
aguas do oceano. 

De um, passamos a dois an-
jos, em frente à fachada principal 
da basílica, dando-se concluída 
a construção do segundo anjo 
que, desde o dia 15 de dezem-
bro, se encontra a fazer compa-
nhia ao outro que já lá existia. 

Também a coroa alusiva à Co-
roação de Nossa Senhora e que 

estava no Sameiro desde 2004, 
aquando das celebrações desse 
ano, foi colocada em lugar e pe-
destal dignos daquilo que ela, a 
coroa, representa para o Santuá-
rio do Sameiro.Está hoje na ave-
nida que conduz à basílica, em 
frente ao edificio de Santissimo.

Também os jardins estão bem 
cuidados. Para além de que, este 
ano, estão iluminados, dizendo a 
todos que, aqui também somos 
Natal. Tem sido um trabalho diá-
rio, muitas vezes nem valorizado, 
mas que dá um ar de limpeza e 
arrumação em todo o recinto. 

Finalmente, as letras SAMEI-
RO que se encontram do lado 
esquerdo da basílica. Não é por 
vaidade, nem por ser moda. É 
porque assim se entendeu, que 
quem por aqui passa, leva sem-
pre uma recordação fotográfica 

do Sameiro. As novas tecnolo-
gias também, assim, vão ajudar 
a divulgar o Sameiro, pois a par-
tir dali, mal se dá o clic, passam 
para as redes sociais e, num ins-
tante, todo o mundo pode ver e 
sentir o Sameiro.

Enfim, foi um ano de grande 
trabalho no santuário. Outros 
houve, em tempos idos, mas 
este foi, lentamente, um ano 
produtivo.

Parabéns a todos os que, com 
o seu trabalho, com as suas 
contribuíções e com o seu em-
penho, contribuem para que o 
Santuário do Sameiro seja um 
lugar lindo.

Pode ver o vídeo da ce-
rimónia em: https://youtu.
be/62MZVrME-64

José CaMPos

Confrariado Sameiro

INAUGURAÇÃO DE MELHORAMENTOS  
NO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

aos teus amigos que gostas deles,
aos que te ajudam como lhes estás agradecido.
Não recuses ser Natal junto de ninguém. Procura fazer alguém feliz.
Não apagues a luz que Deus acendeu em ti.
Deixa brilhar em ti a estrela da bondade e deixa atrás de ti um rasto 
de paz.
Que tenhas um bom Natal.
A partir de agora. Desde já. E para sempre!

Cón. João antónio teixeira


