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Ecos do
Sameiro
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LOAS À MULHER,  
MÃE E RAINHA DE PORTUGAL

O povo sempre a concebeu 
com mulher perfeita, sem 
mancha, ícone da maior be-
leza, modelo para qualquer 
crente. 

A Bíblia concentra nela to-
das as expectativas do Antigo 
Testamento. Espera-se venha 
a ser portadora do Messias, 
do Redentor prometido, do 
Salvador anunciado. Des-
posada com um homem da 
descendência de David, será 
a escolhida para dar a volta 
à história, colocada na pas-
sagem dos tempos vencidos 
para uma nova era. 

Um Arcanjo traz a notícia: 
será Mãe do Salvador. Para o 
efeito, fora já concebida sem 
mancha, beneficiária, por an-
tecipação, dos frutos salvífi-
cos da cruz redentora.

Maria de Nazaré é a mu-
lher mais bonita, pelos sécu-
los admirada, desde sempre 
aclamada e venerada, Mãe 
de Jesus, oferecida por Cris-
to para Mãe da humanida-
de, acolhida pelo Apóstolo 
João, aclamada desde sempre 
como Rainha dos Anjos e dos 
Homens.

O Evangelista Lucas é 
pródigo em notícias sobre a 
Anunciação, sobre a Visitação 
à prima Isabel e sobre os pri-
meiros passos de Jesus. Ma-
ria aparece como a cumpri-
dora do plano de Deus, como 
a mulher obediente, como 
a Senhora do Sim, como a 

nova Eva que, na obediência, 
desfaz a desgraça criada pela 
primeira. E aparece como 
modelo acabado da plena 
caridade: correu apressa-
damente, para a montanha, 
rumo à casa da necessidade, 
a da prima Isabel. 

Quando importa socor-
rer os noivos - a cena dá-se 
em Canã, no começo da vida 
pública de Jesus – eis nova-
mente a Mãe, a intercessora, 
a solução, a solicitude pró-
xima, a caridade operativa, 
a ajuda concreta. E a música 
não muda de tom quando 
o caminho é outro, a via do 
Calvário: a mesma presença, 
consoladora, pacífica, solidá-
ria, colaborante, cúmplice.

No livro do Apocalipse, 
descreve-se a recompen-
sa merecida. A Senhora tem 
na cabeça uma coroa, com 
doze diademas, tantos quan-
tas as tribos de Israel, tantas 
quantos os Apóstolos sobre 
os quais é fundada a nova 
comunidade dos crentes – a 
Igreja. E a serpente raste-
ja, calcada aos pés, atingida 
mortalmente, vencida. A lua, 
esse símbolo do tempo e da 
história, também despon-
ta sob seu manto. Afinal, ela 
manda na nossa história. Ela 
tem a lua debaixo dos pés.

Como poderia o povo 
cristão esquecer tão podero-
sa intercessora, tão carinho-
sa Mãe, tão perfeita criatura, 

tão dócil colaboradora no 
plano salvífico de Deus em 
nosso favor, tão insigne Rai-
nha?! 

Os dogmas consolida-
ram a doutrina: o Concílio 
de Éfeso proclamou-a ver-
dadeiramente Mãe de Deus 
(motivo de festa, em cada 
primeiro de janeiro, na ca-
lendário litúrgico); o Papa 
Pio IX proclama-a Imacula-
da, decorria o ano da graça 
de 1854; em tempos mais re-
centes, em 1950, o Papa Pio 
XII proclamou o dogma da 
Assunção de Nossa Senho-
ra, que minutos se não con-
cebem na vida da Mãe sem a 
presença do Filho.

Para eternização festiva do 
dogma da Imaculada Con-
ceição nasceu o Santuário 
do Sameiro, altar elevado 
em honra da Mãe, ponto de 
convergência dos filhos, dos 
crentes, dos que procuram 
paz interior e luz para enig-
mas, lausperene para quan-
tos se não cansam de louvar 
Maria, a beleza pura, a cheia 
de graça, a mulher perfeita, a 
mãe querida, a rainha de to-
dos nós.

Mantenhamos viva esta 
corrente do Lausperene, do 
louvor contínuo à nossa que-
rida Mãe do Céu.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro
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BAPTISMOS

Novembro 
DIA 17
Dinis da Silva Vilaça, filho de Rui Miguel Salta de Lemos Vi-

laça e de Diana Baptista da Silva.

Dezembro
DIA 15
Maria Lucília Carvalho Lima, filha de Bruno Joel Gomes 

Lima e de Elisabete Marcela Dias Carvalho.
DIA 22
Diego Ferreira Loureiro, filho de João António da Silva Lourei-

ro e de Odete da Silva Ferreira.
João Leonardo Ferreira Loureiro, filho de João António da Sil-

va Loureiro e de Odete da Silva Ferreira.
António Areias Silva, filho de Miguel Fernando Peixoto da Sil-

va e de Tânia Romana Cachulo Areias Pereira Silva.
DIA 29
Ramón Gonçalves Marques, filho de Nuno Filipe da Cunha 

Marques e de Juliana Maria Ramalho Gonçalves.

Resumo de Batismos 
Ano 2019

Batizados do sexo masculino: 48
Batizados do sexo feminino: 53

TOTAL: 101

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Novembro 2019
DIA 2
Renato Gonçalves e Cláudia Teixeira
DIA 9
Pedro Miguel Ferreira e Amélia Sofia Sousa

Dezembro 2019
DIA 28
Rui Pedro Santos Melo e Ana Isabel Moreira da Silva

 

Ano 2019
TOTAL: 78
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JUBILEUS DE CASAMENTO

Dezembro

BODAS DE PRATA
 → Serafim Manuel Cruz Borges e Rosa Susana Salgueiro Mendes, Martim (Barcelos)

 → Bodas de Ouro
 → Alberto Oliveira Gonçalves e Ana Maria Gomes Pereira Gonçalves, Oliveira (Barcelos)

 → Carlos Alberto Coelho da Silva e Maria Alice Fernandes Torres, Areias – S. Vicente (Barcelos)
 → José Santos Machado e Maria Alice Martins Machado, Gavião (Vila Nova de Famalicão)

 → João Batista Ribeiro Matos e Maria de Fátima Alves Vilas Boas, Gilmonde (Barcelos)
 → Delfim Fernandes da Costa e Margarida Fernandes de Oliveira, Cervães (Vila Verde)

 → António Correia Oliveira e Beatriz da Silva Gomes, Vimieiro (Braga)
 → Manuel Pereira da Silva e Maria Góis da Costa e Silva, Adaúfe (Braga)

BODAS DE DIAMANTE
Guilherme José da Silva e Maria Alice Rodrigues Antunes da Silva, Cividade (Braga)

À  
SENHORA DO 

ANO NOVO
Senhora do Ano Novo,
olha por este Teu povo.
Acompanha-nos a cada ins-

tante,
com o Teu amor fiel, constan-

te.
Senhor do Ano Bom, 
enche os nossos ouvidos com 

o Teu som,
com o som do Teu sim,
com o Teu amor sem fim.
Senhora de cada dia,
acende em nós a alegria.
Transforma-nos por inteiro
desde o início de Janeiro.
Todo o ano será diferente
na vida de toda a gente
se nos guiarmos pelo brilho
da luz que é Teu Filho.
Senhora da vida nova,
o nosso coração renova.
Que nunca de Te louvar nos 

cansemos
e que a Tua bondade imite-

mos.
Do corpo de Teu Filho
cada um de nós é membro.
Que o Seu Evangelho nos 

guie
dia a dia, até Dezembro.
Senhora do silêncio,
que tudo guardas no coração.
Ensina-nos a vencer o mal
e a crescer na mansidão.
Senhora que nos assistes
nas horas alegres e nos mo-

mentos tristes,
afaga-nos com a Tua mão,
sê para todos amparo e con-

solação.
Pedimos-Te não só saúde,
conforto e prosperidade.
Rogamos que a nossa vida 

mude
e que prospere sobretudo em 

santidade.
Senhora da compaixão,
Mãe do amor e do perdão,
aconchega os que estão sós,
os que, de tanto soluçar, ficam 

sem voz.
Senhora silenciosa,
ouve a nossa prece dolorosa:
que acabe de vez a guerra,
que venha a paz para toda a 

terra!

Cón. João António Teixeira

Início do Tempo 
Santo da Quaresma

26 de Fevereiro  
de 2020

Horário  
das celebrações  

no Santuário  
do Sameiro

10.00 horas
Missa com bênção  

e imposição das Cinzas
 

16.00 horas
Recitação do Terço

16.30 horas
Missa com bênção e 

imposição das Cinzas

GRUPOS INSCRITOS NA REITORIA DO SANTUÁRIO

Dezembro 2019

Dia 8 – Grupo Coral de Sequeira (Braga) solenizou a Missa das 16.30h.
Dia 20 – Celebração de Natal do Colégio D. Diogo de Sousa (Braga). Presidiu o Cón. José Paulo Abreu.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
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Notícias

No dia 2 de fevereiro, cele-
bramos o Dia da Vida Consa-
grada. Ao fazer isso, a Igreja 
quer honrar o trabalho de um 
milhão e meio de religiosos 
espalhados por todo o mun-
do em cerca de 3.000 comu-
nidades.

O Senhor Reitor do Samei-
ro, P. Delfim Coelho, costuma 
neste dia chamar os religiosos 
que residem no Sameiro para 
celebrar com eles este dia tão 
significativo de Nossa Senhora 
das Candeias que nos lembra 
que eles devem ser como Ela e  
o seu Filho, o Cristo: Luz para 
os povos (Lumen gentium)!

De facto, os consagrados 
são pessoas que Deus esco-
lheu como seus “profissionais”. 
Eles são activos na “empresa” 
mundial da Igreja com a tare-
fa principal, além das muitas 
missões de caridade, trabalhar 
incansavelmente para glorifi-
car o Criador e salvar as almas. 
Se a oração é chamada de “res-
piração da alma”, os religiosos 
podem ser chamados de “pul-
mões” espirituais ou o “cora-
ção” da Igreja,  quando pen-
samos, por exemplo, na vida 
contemplativa com a sua ora-
ção permanente e no seu tra-
balho incansável para incen-
tivar a circulação do Sangue 
do “Corpo Místico de Cristo”. 
Lembre-mo-nos do que escre-

veu Santa Terezinha do Meni-
no Jesus: “no coração da Igreja, 
minha Mãe, eu serei o amor”.

O catecismo da Igreja Cató-
lica também encontra palavras 
significativas para mostrar a 
grandeza desta vocação, ex-
plicando nos artigos 931-933: 

«Entregue a Deus supremamente 
amado, aquele que pelo Batismo 
já estava consagrado a Ele é as-
sim consagrado mais intimamen-
te ao serviço divino e dedicado 
ao bem da Igreja. Pelo estado 
de consagração a Deus, a Igreja 
manifesta Cristo e mostra como 
o Espírito Santo age nela de ma-
neira admirável. Os que profes-
sam os conselhos evangélicos 
(castidade, obediência, pobreza) 
têm, pois, por missão primeira-
mente viver sua consagração. 
Mas “enquanto dedicados, em 
virtude da própria consagração, 
ao serviço da Igreja têm obriga-
ção de se entregar, de maneira 
especial, à ação missionária no 
modo próprio do seu Instituto».

Na Igreja, a vida consagrada 
aparece como um sinal peculiar 
do mistério da redenção. Seguir 
e imitar a Cristo “mais de per-
to”, manifestar “mais claramen-
te” o seu aniquilamento é estar 
“mais profundamente” presente 
aos seus contemporâneos, no 
coração de Cristo. Pois os que 
estão nesta via “mais estreita” 
estimulam os seus irmãos pelo 

seu exemplo, dão este testemu-
nho brilhante de “que o mundo 
não pode ser transfigurado e 
oferecido a Deus sem o espírito 
das bem-aventuranças”.

Seja este testemunho públi-
co, como no estado religioso, 
ou mais discreto, ou até secreto, 
o advento de Cristo permane-
ce para todos os consagrados 
como a origem e a orientação 
da sua vida: «Como o povo de 
Deus não possui aqui na terra 
morada permanente, o esta-
do religioso manifesta já aqui 
neste mundo a todos os cren-
tes a presença dos bens ce-
lestes, dá testemunho da vida 
nova e eterna adquirida pela 
redenção de Cristo, prenuncia 
a ressurreição futura e a gló-
ria do Reino celeste (Lumen 
Gentium 44)». Por isso, a vida 

religiosa costuma ser chamada 
“vida angelical”.

No entanto, de acordo com 
o Cardeal J. Aviz, Prefeito da 
Santa Sé para a Vida Consagra-
da, o estado dos consagrados 
na Igreja perde anualmente 
cerca de 2.000 membros, devi-
do a mortes (envelhecimento) 
e saídas (como sinal de crise). 
Isto é realmente alarmante e 
deve-nos “sacudir” para empe-
nhar–nos mais por este estado  
vital na Igreja, especialmente 
através das nossas orações e 
sacrifícios. 

Não obstante esta situação 
precária pela qual os consa-
grados estão a  passar, o Papa 
Francisco encontrou  no dia dos 
consagrados do ano passado 
palavras encorajadoras, quando 
disse: «Eis a vida consagrada: 
louvor que dá alegria ao povo 
de Deus, visão profética que 
revela aquilo que conta. Quan-
do a vida consagrada assim é, 
floresce e torna-se para todos 
um apelo contra a mediocrida-
de: contra as quedas de altitu-
de na vida espiritual, contra a 
tentação de jogar por baixo com 
Deus, contra a adaptação a uma 
vida cómoda e mundana, con-
tra a reclamação, insatisfação e 
lamento da própria sorte – as 
queixinhas! - contra o habituar-
-se a «fazer aquilo que se pode» 
e ao «sempre se fez assim». 
Estas não são frases segundo 

Deus. A vida consagrada não é 
sobrevivência, não é preparar-se 
para «ars bene moriendi – a arte 
de morrer bem»: esta é a tentação 
de hoje face ao declínio das vo-
cações. Não! Não é sobrevivên-
cia, é vida nova. «Mas... somos 
poucas!» É vida nova. É encon-
tro  vivo com o Senhor no seu 
povo. É  chamada  à obediência 
fiel de cada dia e às surpresas 
inéditas do Espírito. É visão da-
quilo que importa abraçar para 
ter a alegria: Jesus!»

 Pe. armín maria

Prior da ordem de Santa Cruz - Sameiro

Dia dos consagrados
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O Santuário do Sameiro, em 
Braga, acolheu no dia 22 de 
Dezembro um magnífico Con-
certo de Natal pelos Arautos 
do Evangelho 

A celebração teve início com a 
já tradicional apresentação mu-
sical, seguida por uma solene 
Eucaristia presidida pelo Cón. 
José Paulo Abreu, Presidente da 
Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro, e concelebrada por vá-
rios sacerdotes Arautos. 

A Confraria do Sameiro ex-
pressa a sua gratidão à Asso-
ciação dos Arautos do Evan-
gelho por ter proporcionado 
esta belíssima tarde de louvor 
e arte!

Concerto de Natal

Valor do Restauro da Imagem Primitiva VALOR OBRA

Valor Inicial: 42 000,00 €

NOME OFERTAS VALOR EM FALTA

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 10 623,48  

Jantar de Reis Confraria - 2020 6 479,42 € 4 144,06  

Jantar de Reis Confraria - 2020 25,00 € 4 119,06  

Manuel e Maria Gois (Bodas de Ouro) 20,00 € 4 099,06  

Benedita Campos Ferreira 30,00 € 4 069,06  

Rosário Gonçalves 10,00 € 4 059,06  

Lúcio e Rosa da Luz (Bodas de Ouro) 50,00 € 4 009,06  

Domingos Ribeiro e Emilia da Conceição Ribeiro (Bodas de Ouro) 50,00 € 3 959,06  

Paulo Afonso Machado e Júlia Machado 50,00 € 3 909,06  

Anónimo (Promessa a Nossa Senhora do Sameiro) 500,00 € 3 409,06  

Alberto Alves e Idalina Alves (Bodas de Ouro) 50,00 € 3 359,06  

Ofertas Casa das Estampas 905,50 € 2 453,56  

Ofertas Casa das Estampas 500,00 € 1 953,56  

TOTAL 8 669,92 € 1 953,56  

Nota: Donativos recebidos de 20 de dezembro, até 20 de janeiro de 2020.

Donativos
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O dia dos namorados é 
importante  para a  Igreja. O 
namoro é tempo de conheci-
mento, de mergulho na alma 
de quem se sonha imperdível, 
é espaço de encontro e apro-
fundamento, é tempo de lan-
çar raízes num relacionamen-
to  que se supõe  profundo e 
duradouro.

Querendo comungar da feli-
cidade e da esperança dos na-
morados, o Posto de Turismo do 
Sameiro inaugura, no próximo 
dia 2 de fevereiro de 2020, às 
17h30, uma exposição intitula-
da “Pegadas de Amor”. A Deus 
quer confiar os namorados, ao 
Amor infinito quer consagrar 
o amor que os corações huma-
nos são capazes de sentir.

A exposição mostra a obra 
de um conjunto de criado-
res  que se dão pelo nome de 
“Senhor de Si”. Às esculturas 
que produzem anexam sempre 
literatura, um poema, um can-
to de amor.

Os “Senhor de Si” apresen-
tam-se deste modo e assim 
descrevem o seu itinerário:

 “O Senhor de Si nasceu do 
nosso imaginário e tem cresci-
do com os sonhos. Começou 
com um «elenco de persona-
gens» individuais, com per-
sonalidades, afetos, humores 
próprios a cada um.

 Desta filosofia, de um es-
paço aberto de criatividade, 
cada um deles foi evoluin-
do no espaço, no tempo e na 

profundidade da sua existên-
cia. Cada um tem um nome 
próprio, uma história que o 
segue no seu caminho, con-
textualizado com um texto 
único. Eles são os Suspiros, 
domos, sorrisos, Guardiãs, 
Vida, Momento, etc.

 São representações de um 
mundo próprio, que nos lem-
bram cheiros, viagens e magias 
da infância. 

Desde 2009 que participa-
mos em exposições no estran-
geiro. Já passámos por Paris, 
Madrid, Barcelona, Bruxelas e, 
uma mostra pontual em Lon-
dres.

Os materiais usados nas es-
culturas são a massa ultraleve 
com secagem ao ar, arame de 

inox, tintas acrílicas, tecidos, 
papel, poliestireno e muitas 
ideias.

Temos o prazer de expor 
agora, no Posto de Turismo do 
Sameiro, com cerca de 30 es-
culturas, com o tema “pegadas 
de amor”.

Aqui fica, pois, o convite à 
participação de todos, para a 
festa do amor em descoberta, 
no próximo dia 2 de fevereiro 
de 2020, às 17h30.Traga com-
panhia. Namore e enamore-
-se. Mantenha-se enamorado. 
E que o Deus do Amor nunca 
deixe a chama do amor apa-
gar-se.

Contamos consigo!

“PEGADAS DE AMOR”
NO POSTO TURISMO SAMEIRO

Realizou-se, no passado dia 
10 de janeiro, a Ceia de Reis da 
Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro, que juntou algu-
mas centenas de amigos, no 
bonito espaço da Cooperativa 
João Paulo II, na Rua de S. Do-
mingos, em Braga.

Com animação musical a 
cargo da Associação Cultural 
e Festiva “Sinos da Sé” sob a 
direção do Professor José Ma-
chado, viveu-se uma noite de 
sã convivência entre todos os 
que responderam ao convite 
da confraria.

Aos “Sinos da Sé” e a todos 
os convivas, que assim contri-
buíram para as obras do San-
tuário do Sameiro, o nosso 
MUITO OBRIGADO. 

Podem ver o vídeo do even-
to em:

https://youtu.be/GrD3xc6rQKU

José CamPos

Confraria do sameiro

CEIA DE REIS 2019
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(continuação do numero anterior)

POESIA DO SAMEIRO

POEMA HISTÓRICO 
DE NOSSA SENHORA 
DO SAMEIRO

5.DE BRAGA AO SAMEIRO

Braga teve a primazia,
Como terra portuguesa,
De consagrar-se a Maria
Com insuspeita firmeza

Desperta vivo interesse,
Neste povo hospitaleiro,
Tudo quanto desmerece
Ou dá valor ao Sameiro

Mas nada se dera, então,
Mais sentido e lisonjeiro

Como foi a Procissão 
Da Virgem para o Sameiro

Ao romper da madrugada
Tudo mudou de repente:

Braga estava embandeirada,
Mas chorava toda a gente!

Nas igrejas, nas capelas,
Apenas se ouviam ais…

Mas nas ruas, nas janelas,
Choravam filhos e pais!!

Parece ouvir-se nos sinos
E nas bandas, a marchar,
Aqueles vibrantes hinos
Que mais faziam chorar.

É que a Virgem não voltava
A repousar na cidade,
E tantos filhos deixava

Na mais pungente orfandade!!

Fora tão viva a paixão
Do povo, e tamanha dor,
Que oprimia o Coração

Daquela Divina Flor.

A Virgem também chorou…
E dissea Braga ao passar;
“Este abraço que te dou
É o penhor de cá voltar”.

 
Toda a procissão seguiu,

Braga em fora, ao Bom Jesus,
Como em tempo alguém se viu
Com mais Fé, ou com mais luz.

Que majestoso cortejo…
Marchando todos a pé,
Com altivez e sem pejo

Dos inimigos da Fé.

Ao chegar ao Bom Jesus
Rompeu-se o véu datristeza,

Com o triunfo da Cruz
E as galas da Natureza.

Com o perfume das flores
E o canto dos passarinhos,

Inspirados trovadores
Da poesia dos ninhos.

Quando chegou ao Sameiro
A Meiga Estrela do Mar, 
Vira Portugal inteiro…

De joelhos a rezar!!

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.

(continua no proximo numero)

Desde o dia 11 de Fevereiro 
de 1858 que a Gruta de Massa-
bielle, na margem esquerda do 
Rio Gave, na pequena cidade 
francesa de Lourdes, localizada 
aos pés dos Pirineus, se tornou 
num convite permanente à 
humanidade. Um convite, com 
características muito similares 
com o da Cova da Iria, que as-
senta em três pilares: a Oração, 
a Penitência e a Eucaristia. Ve-
jamos cada um deles.

A Virgem Maria convida à 
oração. Ela traz o Terço no bra-
ço e pede oração pelos peca-
dores: “reza pelos pecadores” 
(aparição de 24 de Fevereiro). 
A partir de 14 de Fevereiro, as 
aparições de Lourdes come-
çam sempre com o terço de 
Bernardette. 

A Santíssima Virgem decla-
ra a Bernardette na aparição 
de 18 de Fevereiro (a primeira 
em que fala com a vidente) que 
não lhe promete a felicidade 
neste mundo, mas no outro. 
Bernardette leva uma vida li-
teralmente crucificada. So-
freu continuamente de asma. 
Quantas contradições, incom-
preensões e ameaças teve de 
suportar! Em duas ocasiões, 
pelo menos, Nossa Senhora 
pronunciou a palavra “peni-
tência”. Em 25 de Fevereiro, 
repetiu-a três vezes num apelo 
veemente.

Nossa Senhora pede uma 
capela, que se ordena à Euca-
ristia. As grandes aparições de 
Lourdes são sempre à quinta-
-feira, dia da Eucaristia. É quin-
ta-feira, o dia 11 de Fevereiro 
(1ª aparição); quinta-feira, o 
dia 18 (1ª vez que a Santíssi-
ma Virgem fala); quinta-feira, 
o dia 25 de Fevereiro (quando 
surge a nascente da água mi-
raculosa); quinta-feira, o dia 25 

de Março em que revela o Seu 
nome: Imaculada Conceição. A 
Eucaristia é simbolizada ainda 
na fonte de água miraculosa 
que lava, cura e dessedenta. A 
mensagem de Massabielle ins-
pirou não só o lausperene de 
reparação à Eucaristia, como 
ainda a mais bela cerimónia 
que todos os dias se efectua 
no Santuário: a procissão do 
Santíssimo Sacramento com a 
bênção dos doentes.

Aqui está o tríptico convite 
que a Virgem Imaculada nos 
lança: um amor maior à San-
tíssima Eucaristia, à oração e à 
penitência! No mês de Feverei-
ro, a Igreja celebra a memória 
de Nossa Senhora de Lourdes, 
a Senhora da Conceição, no 
dia da sua primeira aparição 
a 11 de Fevereiro e também, 
neste dia, somos convidados 
a colocar no coração materno 
de Maria todos os doentes, 
especialmente aqueles que se 
revoltam com o sofrimento e 
não o unem à paixão do Se-
nhor Jesus. Maria olha para to-
dos, particularmente os nossos 
irmãos doentes, com infindo 
carinho e ternura, pois valem 
muito aos olhos de Deus. Deus 
não escolhe os sábios, mas os 
humildes, os simples, os abne-
gados. Aos olhos do mundo, 
Bernardette era a última crian-
ça de Lourdes, a única  a quem 
todos tratavam por “tu”. Aos 
olhos de Nossa Senhora, po-
rém, era a primeira. A Rainha 
do Céu usou sempre para ela o 
pronome “vous”, expressão da 
máxima deferência para com o 
próximo. 

Os critérios de Deus não são 
os do mundo!

dr. arnaldo Vareiro

Confraria do sameiro

O  CONVITE DE LOURDES
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Este é o titulo do livro, de 
autoria do Cónego José Borges, 
na altura Reitor do Santuário 
do Sameiro, e que nos dá uma 
fidedigna imagem da origem 
deste belo espaço, o porquê, 
quando e o que representa 
para todos os portugueses.

Como temos recebido imen-
sos pedidos para “contarmos a 
história do Sameiro”, vamos, 
a partir deste número do Ecos 
do Sameiro, socorrendo-nos 
do livro acima citado, para po-
dermos responder aos anseios 
daqueles, e de outros prova-
velmente, interessados em co-
nhecer esta bonita história.

Apenas dizer que, caso es-
tejam interessados, este livro 
está à venda na Casa das Es-
tampas no Sameiro, por um 
valor simbólico. Podem, caso 
assim entendam, aquiri-lo e 
assim ficarem com “toda a hs-
tória em casa”.

PIO IX – PONTÍFICE 
DA IMACULADA

A origem do Sameiro está 
ligada a dois grandes aconte-
cimentos, que se verificaram 
no pontificado de Pio IX. Pode 
mesmo dizer-se que, senão 
fora a profunda devoção do 
Pe. Martinho António Pereira 
da Silva à Virgem eo seu entra-
nhado amor à Igreja e ao Papa, 
o Sameiro continuaria a ser, 
ainda hoje, apenas um cabeço 
um tanto escalvado, talvez um 
interessante miradouro, com a 
cidade de Braga ali meso aos 
pés, ondeos caçadoresd viriam 
tentar a sua sorte, ou um turis-
ta mais apaixonado regalaria o 
seu olhar nos vastos horizontes, 
que se estendem, a perder de 
vista, desde a serra até ao mar.

Por isso mesmo, acho que, 
propondo-me escrever uma 
pequena História do Sameiro, 
terei de dizer, como prelúdio, 
algo sobre Pio IX, o Pontifice 
da Imaculada, proporcionan-
do aos leitores uma visão mais 
completa do seu perfil de lu-
tador incansável pelo bem da-
Santa Igreja, ante os ataques 
ferozes dos seus inimigos, de-

defensor acérrimo daverdadei-
ra fé, perante o alastramento 
de ideologias materialistas a 
ateias, de homem de carácter, 
que nunca capitulou diante do 
erro ou da injustiça, fosse qual 
fosse a sua origem, mesmo 
à custa de perseguições e do 
próprio exilio.

PONTIFICADO  
DIFÍCIL

Resumir um pouco o mais 
longo pontificado da história 
da Igreja (31 anos…) é tarefa 
bem difícil: procurarei, no en-
tanto, apontar os factos mais 
significativos, que distinguem 
a vida eo labor pastoral de 
Pio IX.

João Maria Mastai-Ferretti 
(era este o seu nome) nascei 
no dia 13 de Maio de 1792. 
Apesar da sua precária saúde, 
foi ordenado sacerdote aos 
31 anos de idade, começando 
por ser capelão de um humil-
de refúgio de crianças pobres. 
Chamado à vida diplomática, 
começou a sua carreira nas re-
públicas do Novo Mundo, que 
acabavam de sacudir o jugo da 
Espanha. Nomeado, depois. 
Bispo de Spoletto, exerceu aí 
o múnus poastoral em tempos 
de gravesperturbações políti-
cas, indo, depois ocupar a sede 
de Imola. Foi eleito Papa aos 54 
anos de idade, vindo a falecer 
em 1878.

Nesses tempos de graves 
convulsões políticas, que en-
volviam o desejo de unificação 
da Itália, ospoderosos olha-
vam, com descarada cobiça, 
para Roma. A onda da violên-
cia subiu tãoalto, que obrigou 
Pio IX a refugiar-se em Gaeta, 
no reino de Nápoles, onde es-
teve desassete meses. Daí até à 
tomada dos Estados Pontificios 
foi um salto, preparado pelas 
ideologias revolucionárias da 
época e a prepotência dos se-
nhores de outros estados ita-
lianos.

AO SERVIÇO  
DA IGREJA

Marcado por tantas lutas, 
que se referem em duaslinhas, 
mas que duraram anos, os 
acontecimentos revelam quan-
to ódio sacrilégo ressaltava das 
satânicas alfurgas, onde as so-
ciedades secretas preparavam 
os agitadores do pensamento 
e das revoluções. Por isso mes-
mo, mais se agiganta a figura 
do Pontífice, que se lança com 
toda a energia, estribado na 
força que lhe vem do Alto, na 
tarefa continua de doutrinar, 
defendendo dos erros nefas-
tos, o povo de Deus, confiado 
aos seus cuidados de Pastor 
universal.

No dia 8 de dezembro de 
1854, pela Bula “Ineffabilis 
Deus”, na presença de 200 Bis-

pos e Cardeais, define o dog-
ma da Imaculada Conceição, 
que foi motivo de grande re-
gozijo para toda a Igreja. Esta 
data (8 de desembro) ficou de 
tal modo vincada na sua vida, 
que é no dia 8 de dezembro 
de1864 que publica a enciclica 
“Quanta cura”, em que expõe a 
doutrina certa, atacando os er-
ros que se difundiam, tanto na 
ordem intelectual como social, 
politica e religiosa, num tom 
tão incisivo, que já ninguém se 
admirava que tivesse, em ane-
xo “Syllabus”, ou catálogo dos 
principais erros modernos.

Sentindo necesidade de 
obviar a tantos males, que de-
setabilizavam aordem social 
epunham em perigo a fé do 
povo de Deus, Pio IX convo-
cao Concílio Vaticano I, que 
se inicia a 8 de dezembro de 
1869. Nele, além de algumas 
constituíções de ordem dou-
trinal, foram definidas, como 
verades de fé, o Primado do 
Sumo Pontífice e a sua Infa-
libilidade, quando, como Su-
premo Pastor de toda a Igreja, 
expõe verdades relativas à fé e 
à moral.

A definição dogmática da 
Imaculada Conceição gran-
geou-lhe, na história, o nome 
de Pontifíce da Imaculada.

in “o sameiro, solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada


