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Ecos do
Sameiro
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NINGUÉM ME HÁ-DE 
ROUBAR O NATAL!

Andam já a colocar nuvens no 
horizonte natalício. Perspetivam-
-se restrições, confinamentos, li-
mites a congregações familiares. 
O Natal, dizem, será diferente.

Que se respeitem as regras hi-
giénicas, sanitárias, governamen-
tais, eclesiais. Que todos – não 
apenas alguns – as respeitem. E 
que as regras sejam iguais para 
todos. Sejamos dóceis ao cum-
primento do estabelecido, a bem 
da serenidade, da sanidade e do 
bem-estar coletivo.

Cristo, porém, fique bem claro, 
faz parte da solução, não, nunca, 
do problema. Façamos o que hu-
manamente é possível, mas per-
cebamos que é Cristo quem cura 
o paralítico ou a sogra de Pedro, 
quem ressuscita Lázaro ou a filha 
da viúva de Naim, quem faz apa-
recer o vinho nas bodas de Canã, 
quem partilha os pães e os peixes 
no cume da montanha alimen-
tando uma multidão; assim como 
é Deus quem cuida de Daniel na 
cova dos leões.

   Deus é solução, não é pro-
blema; Jesus (continuamos a falar 
de Deus) é solução, não é proble-

ma. A Igreja, por Cristo fundada, 
faz parte da solução, não do pro-
blema. 

Mas mesmo que tenhamos 
que sofrer restrições, pelo con-
tributo humano que de nós se 
espera, não deixemos, não deixa-
rei - prometo!, que me roubem o 
Natal.   

Amo a minha família, sejam 
muitos ou poucos os que se pos-
sam sentar na Ceia de Natal; amo 
os meus amigos, mesmo que te-
nha de marcar presença, só este 
ano, apenas através das sms’, do 
Facebook, do mail; amo o meu 
povo, mesmo que me veja limi-
tado em alguns encontros, conti-
nuando a rezar por ele.

E amo o Emanuel, o Deus con-
nosco, nascido para nós. Agrade-
ço-Lhe a proximidade, a familiari-
dade, a presença, o amor com que 
nos distingue e cobre.

Amo o espírito natalício, de ge-
nerosidade, de partilha, de amor 
ao pobre, de mão aberta e solidá-
ria.

Amo a paz, a concórdia, o per-
dão, na verdade e na justiça.

A m o 
a família 

de Nazaré, 
a quem ofereço 

todas as nossas famílias.

Amo a união do céu e da ter-
ra, esta sob a proteção daquele, 
aquele a descarregar sobre esta os 
bens de que necessita.

Podem pôr-me máscaras na 
cara; podem derreter-me as mãos 
com álcool; podem pôr-me a dois 
metros físicos do irmão; podem 
controlar-me os passos e o carro. 

Mas não podem roubar-me o 
Natal. Não mandam no meu co-
ração. O Natal vai, de novo, acon-
tecer, porque amo a Deus, amo o 
Menino, amo S. José e Nossa Se-
nhora, amo a minha família, amo 
a Igreja, amo todos os meus ir-
mãos e quero cuidar dos que mais 
precisam.

E por isso as velas já estão aí. 
As luzes estão prontas. A manje-
doura está no sítio.

E tudo vai acender-se, tu- 
do vai explodir neste Natal. 
Mais que nunca será um Na- 
tal de esperança, de luz, de paz, de 
fé, de generosidade, de amor.

Que ninguém nos roube o 
Natal. Não deixemos que nos 
roubem o Natal. Vamos nós fazer 
o Natal. É nosso. E tudo faremos 
para que brilhem o céu e a terra, 
com o que de melhor todos nós, 
cristãos, temos: muita fé, muita 
esperança, muito amor.

Com estes condimentos, a to-
dos, com força e coragem, FELIZ 
NATAL!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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Obrigado.

santuariodosameiro.pt
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NOVOS ASSINANTES
 Regina Silva Gil

JUBILEUS DE CASAMENTO

Outubro

BODAS DE PRATA

 → Paulo Alexandre Carvalho de Oliveira  
e Anabela Crespo Carvalho,  

São José de São Lázaro (Braga)

 → Marco Paulo Brito Xavier de Carvalho  
e Maria da Glória da Silva Rodrigues Carvalho,  

S. Vicente (Braga)

 → José Joaquim Ribeiro da Silva  
e Maria José da Silva Gomes,  

Braga

BODAS DE OURO

 → Manuel Joaquim Soares Coelho  
e Maria dos Anjos Ferreira da Cunha,  

Padim da Graça, Braga

 → Joaquim Rodrigues  
e Rosa da Silva Gomes Rodrigues,  

Maximinos (Braga)

BODAS DE DIAMANTE

 → João Manuel de Sousa Malheiro  
e Rosa de Jesus Vieira da Costa,  

Parada de Bouro, Vieira do Minho

 → Domingos Ferreira de Sousa  
e Maria Gabriela Fonseca Rocha Sousa,  

Antas – S. Tiago (Vila Nova de Famalicão)

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
20,00 – Teresa Jesus Sousa Amorim Lopes.

10,00 – Carlos Sousa Afonso Cunha, 

  Manuel Mota Gonçalves, 

  António Teixeira Pereira, 

  Joaquina Araújo Abreu.

BAPTISMOS

Outubro
 

Dia 3
Guilherme Duarte da Costa, filho de Tiago Miguel Fernandes 

da Costa e de Sara Cristina Moreira Duarte.
Dia 4

Belmiro Afonso Santos da Costa, filho de Paulo Jorge Vilela 
da Costa e de Arminda Magalhães dos Santos.
Dia 5

Tomás Regufe Cunha, filho de Pedro Miguel da Silva Cunha e 
de Patrícia Cardoso Lopes Regufe.
Dia 11

Andreia Rodrigues Silva, filha de Domingos Manuel Rodri-
gues Monteiro da Silva e de Teresa de Jesus Fernandes Rodrigues.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Outubro
Dia 1

Luís Maciel Gonçalves Rodrigues e Ana Bárbara Mota Bastos

Dia 10
Ernesto José Ferreira da Costa e Florbela Maria Nunes da Silva
Bruno Filipe Mendes Carvalho e Filipa Andreia Lopes Fernan-

des da Silva Menezes

Dia 24
Pedro Miguel da Costa Martins e Carla Alexandra Soares da Costa
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Notícias

Para celebrar o 100º aniver-
sário natalício do Papa São 
João Paulo II e por iniciativa da 
“Fundação João Paulo II”, se-

diada em Malta, Itália, o Coro 
do Santuário do Sameiro levou 
a cabo a gravação de um con-
certo musical. O objectivo era 

que cada Santuário Mariano 
onde o Papa polaco foi peregri-
no se associasse e partilhasse 
com todo o mundo, através da 

100º aniversário de nascimento de São João Paulo II

No passado dia 8 de No-
vembro, mês dedicado par-
ticularmente à oração pelas 
almas do purgatório, a Con-
fraria do Sameiro quis fazer 
memória de todos quantos a 
serviram e já partiram para 
a eternidade. Na missa das 
16.30 horas, presidida pelo 
Cónego José Paulo Abreu, 
Presidente da Confraria, e 
concelebrada pelo Pe. Delfim 
Coelho, Reitor do Sameiro, 

foi cantado Ofício de Véspe-
ras em sufrágio dos funcio-
nários, Reitores e Capelães, 
Irmãos e Benfeitores do Sa-
meiro 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 progressi-
va no tempo, que é feita de 
fé, que é feita da devoção das 
pessoas, da generosidade e 
boa vontade de muitas ge-
rações que ajudaram ao en-
grandecimento deste santuá-
rio», salientou o presidente da 

Confraria do Sameiro. Nesta 
celebração, foi recordado de 
modo particular o Dr. José 
Pereira dos Santos, falecido 
no transato mês de Outubro 
e que durante vários anos foi 
membro da Comissão Admi-
nistrativa da Confraria do Sa-
meiro.

Que no colo materno de 
Nossa Senhora descansem na 
paz e gozem da plena comu-
nhão com Deus!

Dias 17 e 24 – Festa da Primeira Comunhão da Paróquia de 
São Vítor (Braga). Presidiu o Pároco, Pe. António Sérgio Torres.

Grupos inscritos 
na Reitoria do Santuário

Outubro  2020

Sufrágio pelos Irmãos falecidos da Confraria do Sameiro

arte musical, um hino de louvor 
e gratidão a Deus por ter con-
cedido à Sua Igreja tão grande 
dom: a pessoa e o ministério 
do Papa Woytila. Foram vinte 
e quatro horas de música! São 
João Paulo II foi peregrino do 
Santuário do Sameiro a 15 de 
Maio de 1982.

O apontamento musical do 
Santuário do Sameiro cons-
tou de dois momentos: um 
com a participação do Coro 
do Sameiro, sob a direção de 
Arnaldo Vareiro, e outro com 
uma parte de órgão pelo or-
ganista do Santuário, Daniel 
Sousa. Foram interpretadas 
obras maioritariamente de 
compositores bracarenses 
e portugueses (como, por 
exemplo, M. Faria, J. Santos, 
M. Simões, A. Cartageno…) e 
que foram cantados e alguns 
compostos para a celebração 
presidida pelo Papa João Pau-
lo II em 1982.

AGRADECIMENTO
A Confraria do Sameiro vem, por este meio, agradecer à em-

presa Primavera Software o donativo concedido para compra 
de um bastidor. 

O nosso muito obrigado.
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O Santuário do Sameiro, é, 
no seu todo, um conjunto de 
edificações (para uso religioso 
ou não), de áreas ajardinadas e 
de lazer, de espaços de passeio 
e de ciculação, em que, cada 
qual, desempenha a sua fun-
ção, neste global que é o “nos-
so” santuário.

Temos vindo, uns após ou-
tros, ao longo dos tempos, 
desde a sua criação, pelo Padre 
Martinho da Silva, até aos nos-
sos dias, zelando, conservando 
e engrandecendo o santuário, 
ora erguendo uma estátua, 
ora desbravando uma mata 
e transformando-a num belo 
jardim, ora deitando mão ao 
telhado da basílica que está em 
muito mau estado, ou abrindo 
uma nova e ampla avenida, 
encimada por um belo cruzei-
ro, etc… De tudo tem sido feito 
para manter este espaço global, 
sempre bonito e asseado para 
que, para nós próprios e para 
quem nos visita, se sinta bem 
neste lugar sagrado. E para 
que, quem nele desenvolve a 
sua actividade profissional ou 
de voluntariado, se sinta bem 
e seguro, e assim desempenhe 
o seu labor, da forma mais ade-
quada e produtiva.

Na chamada Casa das Es-
tampas, que na realidade, é 
mais do que isso, pois nela es-

tão instaladas as irmãs Claris-
sas e a Reitoria do Santuário, 
para além do já citado espaço, 
que é a Casa das Estampas, so-
mos, desde há já algum tempo, 
confrontados com um estado 
de degradação do edificio que, 
não é saudável, nem próprio, 
para quem lá trabalha, ou vive 
mesmo, como é o caso das ir-
mãs, de quem trabalha na Casa 
das Estampas e do próprio rei-
tor do santuário, que tem ali a 
sua residência oficial.       

Perante o estado a que se 
chegou, é esta confraria obri-
gada a deitar mão ao trabalho 
e, intervencionar o espaço, de 
forma a torná-lo, minimamen-
te habitável. Já foram feitos 
levantamentos, estudos e pe-
didos orçamentos, para poder-
mos realizar a obra de recupe-
ração do edificio. 

Vão ser necessários alguns 
milhares de euros, para execu-
tar as obras mais básicas. Uma 
parte, com imensa dificulda-
de, a confraria disponibiliza-
rá, sendo que, para podermos 
cumprir os compromissos que, 
certamente iremos celebrar, te-
remos de amealhar o restante, 
de forma a honrarmos os com-
promissos. 

Não temos alternativa se-
não apelar, mais uma vez, ao 
coração solidário de todos os 

Campanha de angariação de fundos
(Casa das Estampas, Residência das Irmãs Clarissas e Reitoria do Santuário)

que gostam do Santuário do 
Sameiro. Precisamos da vossa 
ajuda, para levarmos a bom 
termo, mais esta tarefa hercu-
lea, em prol do Santuário do 
Sameiro.

Que Nossa Senhora do Sa-
meiro vos cumule de bençãos e 
vos retribua o generoso gesto. 

Obrigado.

a Confraia do sameiro

O Natal teve origem em fes-
tas pagãs que eram realizadas 

na antiguidade. Nessa data, os 
romanos celebravam a chegada 

ORIGEM DO NATAL do inverno (solstício de inver-
no). Eles cultuavam o Deus Sol 
(natalis invicti Solis), e ainda 
realizavam dias de festividades 
com o intuito de renovação.

Outros povos da antiguidade 
também celebravam a data, seja 
pela chegada do inverno ou pela 
passagem do tempo.

É o caso dos mesopotâmi-
cos, que celebravam o “Zag-
muk”, uma festa pagã em que 
um homem era escolhido para 
ser sacrificado. Isso porque eles 
acreditavam que no final do ano 
alguns monstros despertavam.

A partir do século IV, e com 
a consolidação do Cristianismo, 

a festividade foi oficializada 
como Natale Domini (Natal 
do Senhor). Como não se sabe 
ao certo o dia em que Jesus 
nasceu, essa foi uma forma de 
cristianizar as festas pagãs ro-
manas, dando-lhes uma nova 
simbologia.

A escolha da data foi de-
terminada pelo Papa Julius 
I (337-352) e, mais tarde, foi 
declarada feriado nacional 
pelo Imperador Justiniano, 
em 529.

Deste modo, sem estar as-
sociada à sua origem, o Natal 
passou a ser comemorado em 
muitos países.
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DONATIVOS
NOME OFERTAS
Maria de Lurdes Ramos 10,00 €

Manuela Joaquim Coelho e esposa (bodas de ouro) 50,00 €

Joaquim Rodrigues e esposa (bodas de ouro) 50,00 €

Marco Paulo Carvalho e esposa (bodas de prata) 40,00 €

Maria José Silva Gomes 20,00 €

Donativos casa das estampas (outubro) 669,00 €

Total 13Ê047,14 €

Nota: Donativos recebidos de 01 de outubro, até 31 de outubro de 2020

Nos Museus do Vatica-
no existe a chamada “Sala 
dell`Immacolata” (a Sala da 
Imaculada). Para comemo-
rar a definição e proclama-
ção do dogma da Imaculada 
Conceição de Maria, o artista 
Francesco Podesti de Ancona 
(Nordeste da Itália), a pedido 
do bemaventurado Papa Pio 
IX, que tem o seu monumen-
to no lado norte da Basílica do 
Sameiro, decorou-o com três 
grandes pinturas históricas.

Um dos quadros mostra os 
teólogos que discutem o pri-
vilégio mariano da Imaculada 
Conceição. O segundo mos-
tra a capela do coro do San-
to Padre, onde o Papa Pio IX 
queima, na presença de toda 
a corte papal, incenso diante 
da imagem da Imaculada, de-
pois de a ter coroada com um 
precioso diadema. No quadro 
do meio é representada a ce-
rimónia solene da definição 
dogmática (como podemos 
ver nesta imagem). O artista 
divide este momento harmo-
niosamente em dois espaços 
- um terreno e outro celes-
tial. A parte inferior mostra 
Pio IX, rodeado por cardeais 
e bispos, a proclamar o dog-
ma da Imaculada Conceição 
na Basílica de São Pedro. Na 
parte superior, no céu, Nossa 
Senhora, que está no centro 
da Santíssima Trindade, é glo-
rificada pelos profetas, pelos 

evangelistas, pelos santos e 
pelos anjos.

Este magnífico afresco, sen-
do considerado um documen-
to histórico, é particularmente 
interessante pelas suas nume-
rosas imagens do povo con-
temporâneo. Do ponto de vista 
da teologia josefiniana, a posi-
ção destacada, atribuída a São 
José é particularmente signi-
ficativa. Entre todos os santos 
(após Maria Santíssima), ele 
goza da supremacia absoluta.    

A imagem terrestre da Trin-
dade, a família de Nazaré, con-
tinua a manter a sua unidade 
no céu. José permanece no seu 
lugar ao lado de Jesus e Ma-
ria. Entre Jesus e o seu repre-
sentante na terra, Pedro, vê-se 
inserida a figura de São José. 
Enquanto Pedro, com o seu 
braço erguido no céu, reforça 
com a sua autoridade apostóli-
ca o que o seu sucessor o Papa 
Pio IX proclama na terra, José 
parece estar completamente 

imerso na contemplação da-
quela que lhe pertence como 
sua esposa. Daí surge a ques-
tão: “Como conseguiu José 
vencer a resistência dos teólo-
gos e encontrar o seu caminho 
através dos santos para chegar 
tão perto do trono de Deus?” A 
resposta iremos encontrar no 
próximo Ecos do Sameiro.

Pe. armín maria

Prior da ordem  
de santa Cruz - sameiro

São José na Sala da Imaculada



6    ECOS DO SAMEIRO    NOVEMBRO . 2020

O monumento consta de 
duas partes distintas, que pre-
tendem exaltar a missão apos-
tólca de João Paulo II e a sua 
presença no Sameiro. A primei-
raparte é um pedestal granítico, 
bem concebido, para receber a 
estátua do Sumo Pontífice. Este 
pedestal ostenta, na frente, um 
conjunto escultórico evocati-
vo da família e é envolvido por 
elementos descritivos de activi-
dades do Papa, onde se distin-
guem, perfeitamente, pessoas 
como o Cardeal Ribeiro, D. Eu-
rico Nogueira, Madre Teresa de 
Calcutá e o próprio Santo Padre 
em oração aos pés da Virgem. 
Todos estes motivos são traba-
lhados em bronze. 

A segunda parte do monu-
mento é a estátua, também em 
bronze, de João Paulo II revesti-
do de vestes pontificais, osten-
tando, na mão esquerda, o seu 
báculo de pastor e com a mão 
direita estendida, no gesto de 
acolhimento que lhe é tão na-
tural.

Este conjunto monumental 
encontra-se ao centro de uma 
praceta de forma octogonal, cujo 
degraus laterais sobem até ao 

flanco do escadório que conduz 
à esplanada da cripta.

No topo da praceta, um pesa-
do listel de granito, suspenso na 
parede da rectaguarda, ostenta 
três mensagens: uma do Santo 
Padre, outrado Cardeal Patriar-
ca e outrado Arcebispo Primz. 
Fazendo história, e temendo 
que o tempo ou as más inten-
ções possam destruí-las, aqui se 
transcrevem, para a posteridade. 
Dizem assim:

A do centro: “Continue e 
intensifique-se constantemente, 
aqui e em todo o Portugal, a fide-
lidade a Deus, pela fidelidade ao 
passado. João Paulo II”.

A da direita: “Eu te saúdo, 
povo cristão destes montes e destes 
vales onde Portugal nasceu. Eu te 
saúdo, povo de Braga e do Minho, 
baluarte inexpugnável da fé cató-
lica e da alma nacional! Cardeal 
Patriarca”.

A da esquerda: “A estátua 
erguida no centro desta praça, 
constitui expressão permanente 
da nossa admiração e gratidão ao 
Vigário de Cristo, que é o símbolo 
e penhor da unidade dos cristãos e 
fidelidade da Igreja ao seu Divino 
Fundador. Arcebispo de Braga”.

A conclusão da praceta foi 
um pouco mais retardada, pelo 
que apenas pôde ser inaugura-
da no dia 23 de março de 1985, 
numa cerimónia que antecedeu 
o Cortejo Litúrgico da Ordena-
ção Episcopal de Monsenhor 
Manuel Monteiro de Castro, 
que, nesse dia, se realizou na 
Cripta do Sameiro. Assistiram 
quase todos os bispos portu-
gueses, o Secretário de Estado 
do Vaticano, Cardeal Agostinho 
Casaroli, membros do governo e 
outras autiridades civis, militares 
e académicas.

D. Joaquim Gonçalves, Bis-
po auxiliar de Braga, proferiu, 
nesse momento, um breve mas 
empolgante discurso, de que sa-
lientamos estas passagens:

“Queremos iniciar, nesta prace-
ta do Papa João Paulo II, o cortejo 
litúrgico da ordenação episcopal. 
Rzões de fé e razões de coração a 
isso nos levaram.

Diante dos nossos olhos, levan-
ta-se, acolhedora, a estátua de João 
Paulo II, inaugurada em junho de 
1984, dois anos depois da visita 
pessoal que Sua Santidade efec-
tuou a este Santuário do Sameiro. 
No sopé do monumento há um alto 

relevo em bronze, alusivo à Famí-
lia, da qual o Papa falara à Arqui-
diocese e ao País, e um baixo relevo 
circundante, evocando as viagens 
pastorais por todo o Mundo.  

Todaviaa inclemência do tem-
po, que, mais uma vez, se fez sen-
tir, não nos consentiu contemplar 
deperto a sua grandiosidade, nem 
comungar, serenamente, a alegria 
íntima da multidão, que se api-
nhava em todo o recinto.

Durante o ano prosseguiramos 
trabalhos de urbanização do espaço 
envolvente, que culminaram nesta 
praceta. Para a sua inauguração, 
quis a Providência proporcionar-
-nos a presença de Sua Eminência 
o Senhor Cardeal Secretário de 
Estado, que, em 1982, por aqui 
passara em coretjo automóvel, na 
companhia do Santo Padre.

Não será uma praceta espec-
tacular para quem traz os olhos 
inundados dos horizontes da Ci-
dade Eterna e das grandes capitais 
da Europa; mas é, certamente, um 
recanto desta montanha, que pos-
sui o ritmo do nosso coração  da 
Igreja diocesana: foi trabalhada 
por artistas da Arquidioces, in-
cluíndo o escultor; foi construída 
com ofertas dos nossos fiéis; o pró-

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
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.

Casa das Estampas no Sa-
meiro, por um valor simbólico. 
Podem, caso assim entendam, 
aquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a hstória em casa”.

(Continuação número anterior)

MONUMENTOS DO SAMEIRO
MONUMENTO A JOÃO PAULO II
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prio material – o nosso granito, a 
evocar o mistério bíblico da pedr-
sa- é também da região.

Colocada na encruzilhada das 
maiores vias de acesso ao recinto, 
a estátua do Papa evoca, simul-
taneamente, a figura do Pai que 
saúda o pródigo recém-vindo e o 
calor de Jesus Ressuscitado: “não 
tenhais medo; o perdão é maior 
que o pecado”. Mas, para quantos 
aqui estivemos, em maio de 82, 
este lugar não podevisitar-se, sem 
fazer vir, à superficie da alma, um 
espectáculo único de Fé e alegria. 
A presença de V. Em.cia Sr. Car-
deal Secretário de Estado, torna-
hoje mais viva essa evocação.

Não é fácil chegar ao Santuáio 
do Sameiro, nem aqui permane-
cer em oração, sem pressentir a 
presença do Papa, como Mes-
tre da Fé e centro de unidade 
da Igreja, de queMaria éMãe 
eMembro eminente. Com Pedro 
vamos a Maria.”

Em seguida, D. Joaquim Gon-
çalves evocou os monumentos, 
erguidos na Arquidiocese, em 
honra dos Romanos Pontífices, 
e teminou:

“Para nós, a figura emissão do 
Papa na Igreja não é somente ver-
dade de Fé: é, desde há muito, uma 
exigência do coração. Esta estátua 
a João Paulo II é a última flor que 
a devoção ao Papa fez desabrochar 
na Igreja de Braga.

Hoje, desta praceta João Paulo 
II, que proclamou “Maria estrela 
do seu caminho, nos seus santuá-
rios mais célebres ou mais silencio-
sos”, subiremos ao santuário ma-
riano, para a ordenação episcopal 
de um sacerdote de Braga, que irá 
trabalhar ao serviço da Igreja, espe-
cialmentevinculado à Santa Sé.

Que a Senhora ajude Mons. 
Monteiro de Castro a exercer 
o seu ministério, em profunda 
união com o Papa e com aquela 
elegância cristã que é o perfume 
da diplomacia.

Ao actual sucessor de Pedro 
que o escolheu, nos visitou há três 
anos e quisemos tornar presente 
junto de nós, de modo estável, 
nesta estátua e praceta, envia-
mos, por intermédio do seu Secre-
tário de Estado, o Eminentíssimo 
Cardeal Agostinho Casaroli, o 
nosso afecto filial e religiosa ve-
neração.” 

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

Salvé, Salvé, Mãe de Deus
Vosso amor é tanto, tanto,
Que entre todo amor criado
Ele é um canto, um doce canto!

Que fazeis por esse mundo
E no nosso Portugal?
Oh! Responde tu, Sameiro,
Amoroso, sempre leal.

Oh! Eu posso vos expor
O que a Virg’ aqui tem feito,
Mas p’ra tanto basta ler
“Ecos”, meus, jornal eleito.

Do Sameiro lede os “Ecos”
E vereis quePortugal
Desde o Minho ao Guadiana
O seu trono é real.

Oh! Que amor Ela nos tem!
Que bondade ilimitada!
Que de graças não concede
A nós todos bem amada!

Ó Maria Imaculada,
Sim, querei nos acudir
Neste monte do Sameiro
Que é um Céu sempre a sorrir!

POESIA DO SAMEIRO

AVANTE SAMEIRO

1. A presente – e ameaçado-
ramente duradoura – pandemia 
está a montar uma espécie de 
«orfanato» sem fim. Sentimo-
-nos órfãos de pessoas que par-
tiram e que fomos impedidos de 
acompanhar. E também órfãos 
de gestos que estamos impe-
didos de ter. Não poucos mos-
tram-se até órfãos de alguma es-
perança, que parece ter migrado 
para não sabemos onde.

2. Já se vislumbrava que esta 
situação seria tremendamente 
difícil. Quem imaginava, porém, 
que ela fosse tão cruelmente do-
lorosa? Encontramo-nos como 
que tolhidos e encolhidos. Os 
nossos movimentos apresen-
tam-se tortuosos e fortemente 
condicionados.

3. Não estamos à vontade em 
nenhum local. Podemos consti-
tuir uma fonte de perigo para os 
outros. Por muito cuidado que 
tenhamos, basta um levíssimo 
deslize para sermos aprisiona-
dos pelas «malhas» do COVID.

4. De repente, aparecemos 
padronizados. As máscaras e 
as distâncias — o que mais nos 
pode proteger — estão a nivelar 
o nosso rosto e a padronizar os 
nossos comportamentos. Esta 
«orfandade» de proximidade 
não pára de sulcar sequelas pro-
fundas.

5. Dizem-nos que todo o con-
tacto envolve um risco. Assim 
sendo, nada de estender uma 
mão nem de oferecer um abra-

COMO SAIR DESTE 
«ORFANATO» SEM FIM?

P. A. Batista 
“Ecos do samEiro”, 

fevereiro de 1954

ço. Há quem esteja a sofrer plu-
riformemente. O mundo apa-
renta ter-se transfigurado num 
dantesco «orfanato» afectivo. 
Até quando?

6. Tudo é efémero e limitado. 
Mas não nos deixemos «dego-
lar» pela desesperança. Afinal, 
diante de Deus não precisamos 
de cultivar distâncias nem de 
apor adereços como as másca-
ras.

7. Como já tinha notado San-
to Agostinho, Deus é mais inte-
rior a nós mesmos do que nós 
próprios. Ele é, pois, o nosso 
interlocutor constante. Embora, 
muitas vezes, esquecido e negli-
genciado.

8. Perante Deus, não carece-
mos de máscaras. O Seu «contá-
gio» é benigno, benévolo e moti-
vador. Em relação a Deus, temos 
de sair de nós. Mas nem sequer 
é preciso sair de casa. Deus nun-

ca está confinado. Em Seu Filho 
Jesus, está presente em todo o 
ser humano. Ele posiciona-se 
– sobretudo nesta hora – como 
médico e medicamento, como 
cura e curador, como salvação e 
salvador.

9. No Seu amor, Ele cobre-
-nos com doses de ânimo sem 
termo. Por conseguinte, não 
estamos «órfãos», mesmo que 
nos vejamos em perigo. O teó-
logo Eberhard Jüngel verteu que 
«quanto maiores são as adversi-
dades, tanto maiores são tam-
bém as possibilidades».

10. É fundamental ter cuida-
do e é indispensável cuidar. Mas 
não vogamos à deriva, ainda que 
a «tempestade» seja avassalado-
ra. Deus liberta-nos de todas as 
amarras e acompanha-nos em 
todos os momentos. Sem dis-
tâncias e sem máscaras!

cón. João antónio tEixEira
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ANTES E DURANTE  
A CELEBRAÇÃO

l A higienização das mãos e 
o uso de máscara é absoluta-
mente obrigatório nas cele-
brações. A máscara deve estar 
corretamente colocada cobrin-
do nariz e boca.
l   Devemos respeitar a sinalé-
tica existente na cripta e ocu-

parmos o lugar que nos for 
indicado, guardando silêncio e 
respeito.
l  Durante a celebração é obri-
gatório manter a distância de 
segurança recomendada de 2 
metros entre cada pessoa, a 
não ser que coabitem.
l  O gesto da paz continua 
suspenso e o ofertório deve 
ser feito à saída.

l  Para comungar os fiéis de-
vem respeitar na fila 2 metros 
de distância de segurança 
para com os demais, devendo 
baixar a máscara 2 pessoas an-
tes de comungar.
l  Ao receber a hóstia consa-
grada na mão deverá imedia-
tamente levá-la à boca e voltar 
a colocar a máscara. A comu-
nhão deve ser feita em silêncio.

l  No final da celebração não 
deve haver aglomerado de pes-
soas, evitando o cumprimento 
físico ou ficar na conversa.

A Basílica estará aberta para os 
fiéis que desejarem recolher-se 
em oração, devendo respeitar a 
sinalética e manter a distância 
de segurança assinalada e reco-
mendada.

NORMAS DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE (DGS) E DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA A CUMPRIR:

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

Padroeira do Santuário do Sameiro

2020
Novena

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

(na Basílica):
16.15h - Terço e Missa

Aos Sábados e Domingos  
(na Cripta):

16.00h  -  Terço
16.30h  - Missa

7 de Dezembro 
(Segunda-feira) - na Cripta

16.00h - Terço
16.30h - Missa Vespertina  

da Solenidade da Imaculada 
Conceição.

Festa
8 de Dezembro (Domingo)
07.30h  - Missa (na Cripta)
09.30h  - Missa (na Cripta)

11.00h - Missa Solene de Festa, 
na cripta.

 – 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 - 11.30h
14.30h - 16.30h

Claro que sim!
Mais silencioso e com mais profundidade,
mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu em solidão.
Sem muitas luzes na terra,
mas com a da estrela de Belém
fulgurando trilhos de vida na sua imensidão.
Sem cortejos reais colossais,
mas com a humildade de nos sentirmos
pastores e servos em busca da Verdade.
Sem grandes mesas e com amargas ausências,
mas com a presença de um Deus que tudo providenciará.
Não haverá natal?
Claro que sim!
Sem as ruas a transbordar,
mas com o coração aquecido
pelo que está para chegar.
Sem barulhos nem ruídos,
propagandas ou foguetes...
mas vivendo o Mistério sem medo
do “covid-herodes” que pretende
tirar-nos até o sonho da esperança.
Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado
e partilha, como Cristo no presépio,
a nossa pobreza, prova, pranto, angústia e orfandade.
Haverá Natal porque necessitamos
de uma luz divina no meio de tanta escuridão.
A Covid19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos 

que no céu põe a sua esperança e o seu maior ideal.
Haverá Natal!
Cantaremos os nossos cânticos natalícios!
Deus nascerá e nos trará a liberdade!

Pe. Javier leoz

(tradução livre do espanhol)

O Pe. Javier Leoz, pároco de São Lourenço em Pamplona, Espa-
nha, publicou a sua reflexão sobre este Natal, em forma de poema, 
que, lido pelo Papa Francisco, lhe mereceu um telefonema.

NÃO HAVERÁ NATAL?

Dias 24 e 31 de Dezembro 
Missa às 10h00 (na Basílica)

Não há celebrações à tarde

Dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro 
Missas (na Cripta):

07h30
09h30
11h30

16h00 – Recitação do Terço do Rosário
        16h30

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES 
NO NATAL E ANO NOVO


