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DESTA VEZ, NÃO CARREGUES NINGUÉM!
Espero não ofender com a es-

tória que vou contar (recebida 
por mail), apesar da acutilância 
da conclusão. Mais do que em-
perrar numa palavra que pode, 
eventualmente, ferir, será interes-
sante perceber a eloquente lição 
de vida que nos é transmitida.

Vamos à narrativa:
“Um burro chegou a casa 

muito contente, feliz e orgulho-
so. A mãe perguntou-lhe:

-  Por que estás tão contente, 
filho?

- Mãe, carreguei um tal Je-
sus Cristo, e quando entramos 
em Jerusalém todos me diziam: 
viva, viva, salve… viva, viva… 
Atiravam-me flores e estendiam 
ramos de palmeira.

A mãe disse-lhe: 
- Volta à cidade, mas, desta 

vez, não carregues ninguém.
No dia seguinte o burro foi 

à cidade…E quando retornou a 
casa vinha a chorar e muito tris-
te. 

- Mãe, não pode ser.  Passei 
despercebido por entre as pes-
soas, ninguém se fixou em mim, 
expulsaram-me da cidade.

A mãe olhou-o fixamente 
e disse-lhe: «Tu, sem Jesus, és 
apenas um burro».

Moral da história: sem Deus 
não somos nada”.

Quantos ilações a tirar deste 
simples episódio. Quanta gente 

nos faz lembrar. A quantas reali-
dade se poderá aplicar…

Nem é bom imaginarmos al-
gumas pessoas “descarregadas”, 
só elas, sem os «tachos», in-
fluências, poderios, compadrios, 
solidariedades perversas… Iria-
mos vê-las, chorosas, a regressar 
a casa, na real consciência do 
que valem!

E o pior é que já muitas ex-
perimentaram isso. Agora já não 
andam de peito inchado, já con-
tam muitos paralelos, o queixo 
já caiu, a cauda do pavão já cabe 
dentro das calças…

A verdade, ainda por cima, é 
que o “descarrego” pode apare-
cer a qualquer momento: basta 
um revés grave, ou uma pancada 
enorme na saúde, ou o «tacho» 
a ir à vida. Nessa altura, o incha-
ço sofístico esvazia, as maldades 
começam a aparecer faturadas, 
os foguetes e os ramos de pal-
meira começam a ir para o su-
cessor, o esquecimento magoa, 
as letras negras começam a de-
senhar nomes na história que já 
se está a escrever.

Mas quero sobretudo chamar 
este episódio para a vida de to-
dos os cristãos, para a vida de 
todos nós que fomos batizados. 
Em Cristo, e só n’Ele, nos deve-
mos gloriar; em Cristo e só n’Ele 
podemos confiar plenamente; 
em Cristo e só n’Ele devemos 

colocar quanto temos e somos; 
em Cristo e só n’Ele devemos 
colher inspiração para as nossas 
decisões; em Cristo e só n’Ele 
conseguimos colher a força para 
perdoar, para amar de verdade, 
para servir em plenitude, para 
carregar o irmão dorido; em 
Cristo e n’Ele ganhamos força 
para lutar pelo bem, pela ver-
dade, pela justiça, pelo respeito, 
pela correção. Mesmo que isso 
doa.

Coloquemos diante de nós 
o exemplo de Nossa Senhora: 
sendo a mais excelsa das cria-
turas; sendo a única escolhida 
para Mãe do Redentor; sendo 
Imaculada (privilégio singular); 
sendo, não apenas mãe de um 
homem, mas do próprio Deus… 
de nada se ufana, de nada se 
vangloria, sobre ninguém pisa, 
antes com humildade professa: 
“A minha alma gloria-se no Se-
nhor, e o meu espírito se alegra 
em Deus meu Salvador. Porque 
olhou para a humildade da sua 
serva…”.

Aceitemos com realismo a 
nossa pequenez. Confiemo-nos 
a Deus. Afinal, sem Deus, nada 
somos! Que Ele esteja sempre 
connosco!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES
A partir de 15 de março de 2021

Segunda-feira a Sábado (de manhã)
na Basílica.

10.00h e 16.30h (precedida da recitação do terço)

Missa Vespertina de Sábado 
e as Missas de Domingo na Cripta 

SÁBADO:
16.00h – Terço | 16.30h – Missa

DOMINGO:
07.30h | 09.30h |11.30h | 16.30h

Terço: 16.00h

As normas a cumprir obrigatoriamente, antes, durante e depois das ce-
lebrações, são as que foram aprovadas pela DGS e pela Conferência 
Episcopal Portuguesa em Maio de 2020 e que continuam em vigor:

. A higienização das mãos;

. o uso de máscara 

. Manter a distância de segurança recomendada de  
 2 metros entre cada pessoa, a não ser que coabitem.
. Não haver aglomerado de pessoas, no final da 
celebração.

o reitor do sameiro 

Pe. Delfim Coelho

Num primeiro impato, ao ler-
-se o titulo deste escrito, pode 
pensar-se “mais um a opinar so-
bre as recentes discussões sobre 
a eutanásia”. 

Até podia ser. Mas eu jamais 
escreveria uma linha sobre o as-
sunto porque, para mim, é bem 
claro que, a vida deve continuar 
o seu curso normal, qual rio cor-
re, muitas vezes, tortuosamente, 
até encontrar o mar. Portanto 
para mim este é um “não tema”.

Aliás, escrever algo, na minha 
modesta escrita, sobre este ti-
tulo, já me habita o cerebro, há 
uns bons tempos, diria mesmo, 
longos tempos. Chegou hoje, a 
oportunidade, mas mais, a von-
tade de o fazer.

Provavelmente, cada um de 
nós, ao longo da vida, já teve de 
enfrentar situações que, pela sua 
natureza e complexidade, nos 
abalam “dos pés à cabeça”, fazen-
do mesmo, muitas vezes, colocar 
em causa, valores que sempre de-

fendemos. E um deles, entre mui-
tos outros, é o direito à vida.

Mas aqui, o protagonista 
principal, somos nós. Aqui não 
se trata de “meter ao barulho” 
terceiros que, em nosso lugar e 
“a pedido nosso”, executam a 
sentença e, a coberto de uma lei 
terrena, atentam contra aquilo 
que é natural: viver até ao fim.

As dificuldades que se nos 
deparam, dia a dia e ao longo 
de toda uma vida, são muitas e, 
em momentos, desesperantes, 
que nos levam, não raras vezes, 
a termos pensamentos menos 
claros e a levar-nos a optar, pelo 
mais fácil: atentar contra a pró-
ria vida. Ele são as doenças, são 
as relações falhadas entre pes-
soas, são os filhos, o trabalho e, 
principalmente, a falta dele, o 
alcool, as dependências de dro-
gas, enfim, um sem número, que 
jamais acabaria de as enunciar.

E, é, muitas vezes que, perante 
elas, as dificuldades, nos deixamos 

abater, na hora em que devería-
mos ser mais fortes e lutar feroz-
mente contra as mesmas, nunca 
abandonando a nossa fé e tendo 
sempre por principio que, alguém 
está zelando por nós e que, nada 
é feito por acaso? Quantas vezes 
não somos tentados, de várias 
formas, que nem nos apercebe-
mos de tal? 

Pois é. A vida coloca-nos de-
safios, permanentemente, para 
que os saibamos enfrentar e so-
lucionar e, numa aprendizagem 
constante, os resolver pela me-
lhor via. E, não nos esqueçamos, 
da responsabilidade que temos, 
perante outros, sob nossa custó-
dia, em mantê-los sempre “se-
guros” e livres de “perigo”.

Assim é. Quantos, infelizmen-
te, desistem às primeiras pelejas, 
optando por, covardemente, e 
deitando mão da “solução” mais 
fácil, colocar um fim, na vida que 
lhe foi dada, e que deveria ser con-
servada até ao seu fim? Quantos, 

perante uma dificuldade, colocam 
em causa, todos os valores, até 
mesmo os mais sagrados? Como 
já disse, nada é feito, ao acaso e 
por acaso. Tudo tem a sua explica-
ção. E, é essa, que devemos tentar 
perceber e entender, e não desistir 
de imediato. 

Afinal, sempre vale mais viver a 
vida, mesmo que cheia de percal-
ços, alguns mesmo, sem solução, 
do que, ter uma solução, mas que 
a mesma, implique, não ter vida. 

É sempre bom viver. Pense-
mos nisto.

José CamPos

Confraria do sameiro

UMA VIDA SEM SOLUÇÃO! OU UMA SOLUÇÃO SEM VIDA!
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O anjo disse a José num so-
nho: “Dar-lhe-eis o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o Seu 
povo dos seus pecados” (Mt 1,21). 
“São José foi chamado por Deus 
para servir directamente a Pes-
soa e a missão de Jesus, median-
te o exercicio da sua paternidade: 
desse modo, precisamente, ele 
«coopera no grande mistério da 
Redenção, e é verdadeiramente 
«ministro da salvação»  (Redemp-
toris Custos 8). Ele colaborou, 
sobretudo, colocando ao serviço 
do Redentor, como Maria, por 
amor, toda a cruz e sofrimento 
que ele suportou por amor de 
Jesus, pela salvação do mundo.   

Portanto, entremos também 
nós neste ministério da salva-
ção, contemplando neste Ano 
de São José, especialmente às 
quartas-feiras, as suas tristezas e 
alegrias incorporando-as no Ro-
sário. 1ª dor e alegria: São José 
entristeceu-se com a ideia de ter 
de deixar a sua noiva e foi ven-
cido de alegria quando o anjo 
lhe revelou o mistério da Encar-
nação de Deus. 2ª: Vós olhastes 
com tristeza para a pobreza em 
que o Menino Jesus nasceu, mas 
como o vosso coração se ale-
grava com os cânticos de louvor 
dos anjos e com o brilho da Noi-
te Santa. 3ª: Grande foi a vossa 
tristeza pelo sangue derramado 
da criança divina na circuncisão, 
mas o nome de Jesus encheu-
-vos de alegria. 4ª: A profecia 
de Simeão sobre os sofrimen-

tos de Jesus e Maria causou-vos 
tristeza; mas a previsão da sal-
vação e ressurreição de muitos 
consolou-vos de sobremaneira. 
5ª; Cheio de tristeza tomastes 
a criança e a sua mãe para fu-
gir para o Egipto; mas grande foi 
a vossa alegria de ter sempre o 
próprio Deus convosco. 6ª: Do-
lorosamente fostes oprimido 
pelo medo perante o sucessor 
de Herodes no vosso regresso 
do Egipto, mas a instrução do 
anjo para voltar a Nazaré trans-
formou tudo em alegria. 7ª dôr 
e alegria: Com Maria, a vossa 
esposa, procurastes com angús-
tia o Jesus perdido, mas foi uma 
grande alegria encontrá-lo no 
templo após três dias. Uma pro-
posta: Em vez de rezarmos cinco 
vezes dez, poderíamos rezar sete 
vezes sete Ave-Marias. Após cada 
sete Ave-Marias recita-se o Gló-
ria e o Pai nosso.

A origem desta devoção (que 
tem aprovação eclesiástica) está 
ligada a uma história: No mar 
flamengo (na Bélgica), na épo-
ca da ocupação espanhola, um 
navio virou de quilha com 300 
passageiros a bordo. Todos pe-
receram, excepto dois Francis-
canos que sobreviveram. Flutua-
ram numa prancha durante três 
dias e três noites, totalmente 
exaustos no mar agitado. Na sua 
angústia, gritaram a São José, a 
quem sempre veneraram fervo-
rosamente. Depois apareceu-
-lhes um jovem de aspecto an-

gelical, conduziu a prancha na 
direcção certa e fez os dois náu-
fragos chegarem salvos à costa. 
De joelhos, agradeceram a Deus 
e ao seu “salvador” desconheci-
do, a quem perguntaram o seu 
nome. Ele respondeu: “Eu sou 
José”. E depois de lhes ter reve-
lado quais foram as suas maio-
res dores e as suas maiores ale-
grias, prometeu grandes graças 
e benefícios para aqueles que 

se devotassem a honrar as mes-
mas na terra. Depois, o jovem 
desapareceu, deixando os dois 
sacerdotes repletos de alegria. 
Pode-se imaginar com que zêlo 
e gratidão tenham difundido a 
devoção das sete dores e ale-
grias de S. José. 

Pe. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz  
sameiro

Ano de São José
Ministro da Salvação

UM DIA QUANDO FOR VELHINHO

Um dia quando for velhinho,

quero recordar tudo o que fiz,

e poder sentar-me sozinho,

pensar como fui muito feliz.

Quero poder ter a certeza,

que a minha vida não foi em vão,

para poder acabar em beleza,

sem ter vivido em solidão.

autor desConheCido

Um dia quando for idoso,

quero poder olhar para trás,

e sentir-me muito orgulhoso,

saber que fiz o que fui capaz.

Quero poder ter a certeza,

que fui um homem direito,

e no intimo da minha natureza,

poder dizer fui quase perfeito.
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Todos nós cristãos, sabemos que Cristo veio à terra para nos 
salvar. Não duvidámos nunca e, a nossa gratidão, para com Ele, é 
imensa. No entanto, para que tal fosse possível e, apesar da sua 
origem divina, Cristo foi submetido a tamanha crueldade que, ne-
nhum terreno, por mais forte e bem constituído que fosse, aguen-
taria tamanha provação.

E, para que tenhamos uma ideia do Seu sofrimento atroz, dei-
xo-vos este texto, de um médico francês e que nos mostra, do 
ponto de vista médico, o quão tormentosa terá sido a sua morte. 

Que em tempos de Páscoa, nos faça refletir e pensar o quanto 
Ele nos amava. 

(…) 

NO GETSÊMANI
Jesus entrou em agonia no Getsémani e seu suor tornou-se 

como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista 
que relata o fato, é um médico, Lucas. E fá-lo com a decisão de 
um clínico. O suar sangue, ou “hematidrose”, é um fenômeno ra-
ríssimo. É produzido em condições excecionais: para provocá-lo é 
necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento 
moral violento, causado por uma profunda emoção, por um gran-
de medo.

O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos 
os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extre-
ma produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão 
sob as glândulas sudoríparas, o sangue mistura-se ao suor e con-
centra-se sobre a pela e então escorre por todo o corpo até à terra.

A FLAGELAÇÃO E A COROA DE ESPINHOS 
Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio he-

braico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procura-
dor romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação 
de Jesus. Os soldados despojam Jesus e prendem-no pelo pulso a 
uma coluna do pátio.

A flagelação efetua-se com tiras de couro múltiplas, sobre as 
quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os 
carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e de diferentes es-
taturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões 
de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dilacera-
-se e rompe-se; o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage num 
sobressalto de dor. As forças se esvaem; um suor frio impregna-

-lhe a fronte, a cabeça gira numa vertigem de náusea, calafrios 
correm-lhe ao longo das costas. Se não estivesse preso, no alto, 
pelos pulsos, cairia numa poça de sangue.

Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais du-
ros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capa-
cete aplicam-no sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro 
cabeludo fazendo-o sangrar (os cirurgiões sabem o quanto sangra 
o couro cabeludo).

A CAMINHADA ATÉ O CALVÁRIO 
Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à 

multidão feroz, entrega-o para ser crucificado.
Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizon-

tal da cruz; pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada 
sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas 
de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam-
-no com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, 
fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os 
joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando 
ele cai por terra, a viga escapa-lhe, escorrega e esfola-lhe o dorso.

Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um ho-
mem na multidão, Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a 
estaca sobre suas costas, para que a levasse após Jesus.

A CRUCIFICAÇÃO 
Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despo-

jam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-
-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma 

O Sofrimento de Cristo na Cruz
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grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere á 
carne viva; ao levarem a túnica, laceram-se as terminações ner-
vosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um 
puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma 
síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer.

Jesus é deitado de costas, as suas chagas incrustam-se de pó e pe-
dregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algo-
zes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira 
para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego 
(um longo prego pontiagudo e quadrado), apoiam-no sobre o pulso 
de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, plantam-no e rebatem-
-no sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadora-
mente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que 
Jesus deve ter provado; uma dor lancinante, agudíssima, que se di-
fundiu pelos dedos, e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro.

A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, 
aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos: provo-
ca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo 
é destruído só em parte: a lesão do tronco nervoso permanece 
em contato com o prego: quando o corpo for suspenso na cruz, o 
nervo esticar-se-á fortemente como uma corda de violino estica-
da sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará 
despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará horas.

O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da tra-
ve; elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé; 
consequentemente fazendo-o tombar para trás, encostam-no na 
estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal 
da cruz sobre a estaca vertical.

Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira 
áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos pene-
tram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez 
que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada 
vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas 
de dor. Pregam-lhe os pés.

AS HORAS NA CRUZ 
Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é 

uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior 
começa a pender. A garganta, seca, queima-lhe, mas ele não pode 
engolir. Tem sede. Um soldado, estende-lhe, sobre a ponta de uma 
vara, uma esponja embebida em bebida ácida em uso entre os 
militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz.

Um estranho fenômeno produz-se no corpo de Jesus. Os mús-
culos dos braços enrijecem-se numa contração que se vai acen-
tuado: os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos 
curvam-se. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que 
os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam: 
os músculos do abdômen enrijecem em ondas imóveis; em segui-
da aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios.

A respiração faz-se, pouco a pouco, mais curta. O ar entra com 
um sibilo, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pul-
mões. Tem sede de ar: como um asmático em plena crise, seu ros-
to pálido pouco a pouco, torna-se vermelho, depois transforma-se 
num violeta purpúreo e, finalmente em cianítico. Jesus é envolvido 
pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. 
A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita.

Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-hu-
mano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Es-
força-se a pequenos golpes, eleva-se aliviando a tração dos braços. 
Os músculos do tórax distendem-se. A respiração torna-se mais 
ampla e profunda, os pulmões esvaziam-se e o rosto recupera a 
palidez inicial. Porquê este esforço? Porque Jesus quer falar: “Pai, 
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Logo em seguida o 
corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça.

Foram transmitidas sete frases pronunciadas por Ele na cruz: 
cada vez que quer falar, devera elevar-se tendo como apoio o pre-
go dos pés. Que tortura!

Atraídas pelo sangue que escorre e pelo coagulado, enxames de 
moscas zunem ao redor do seu corpo, mas Ele não pode enxotá-
-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde: de repente a 
temperatura diminui. Logo serão três da tarde. Todas as suas do-
res, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe 
arrancam um lamento: “Deus meu, Deus meu, porque me aban-
donastes?”. Jesus dá seu último suspiro: “Está tudo consumado!”, 
e em seguida, “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”. E mor-
re. Em meu lugar e no seu.
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O Sameiro, como grande foco 
de devoção mariana, não podia 
cingir-se a despertar a piedade 
nos seus peregrinos. Se isso já era 
alguma coisa, não era o suficiente. 
Importava que essa piedade fosse 
ilustrada, radicada numa fé escla-
recida, fundamentada na doutrina 
do Magistério da Igreja, expos-
ta em cursos, retiros ou outros 
meios de formação, colocados ao 
alcance de quantos os desejassem 
frequentar. Esta ideia arrojada an-
dava na mente do Ex.mo Bispo 
Auxiliar, D. Francisco Maria da 
Silva e não podia ser estéril, tal era 
o entusiasmo com que a acalenta-
va e as esperanças que depositava 
na sua concretização. São dele, 
estas palavras: “É preciso integrar o 
Sameiro numa acção apostólica. Te-
mos de transformar o Sameiro numa 
máquina de fazer santos e essa rea-
lização existirá quando se construir 
o Centro Apostólico – seminário dos 
leigos do Minho, da Arquidiocese e 
até de Portugal inteiro”.

Na tomada de posse do Reitor 
da Santuário, P. Aloísio Avelino de 
Sousa, que ocorreu a 15 de Agos-
to de 1962, D. Francisco depositou 
nas suas mãos de homem cheio 
de iniciativa e de entusiasmo, o 
voto formulado por cerca de 400 
sacerdotes, que tomaram parte na 
II Semana de estudos pastorais, 
ultimamente realizada em Braga, 
para que, no alto do Sameiro se 
construisse uma casa para Reti-
ros Espirituais. Ali o apresentava à 
ilustre assembleia e tornva o novo 
Reitor do Santuário responsável 

pela sua concretização, tão rápida 
uanto possível. Disse ainda que 
”contava com a Confraria, que já 
oferecera o terreno necessário, com 
o Reitor, alma dinâmica e a arder 
em fogo de apostolado e com todos, 
para que essa casa – oferta da actual 
geração – seja um facto dentro em 
breve”.

Decorrido pouco tempo, já a 
Confraria do Sameiro enviava, ao 
Reitor do Santuário, um ofício, 
em que apresentava a descriçãode 
um ante-projecto, para que desse 
o seu parecer.

Como se vê, não se descansa-
vasobre a ideia, mas tudo se fa-
zia para que ela se concretizasse 
o mais rápidamente possível. O 
grande desejoera queo Centro 
Apostólico fosse o grandioso pa-
drão comemorativo dasfestas ju-
bilares do 1º Centenário do Sa-
meiro. Estas comemorações, com 
abertura em 2 de Junho de 1963, 
estenderam-se atpe 7 de Junho de 
1964. Foi durante este ano jubi-
lar que aconteceram, no Sameiro, 
dois actos muito importantes e 
festivos. – a Sagração do Santuá-
rio e o Lançamento da 1ª pedra 
do Centro Apostólico. Era o início 
simbólico de uma grande obra, 
para a qual era preciso reunir to-
dos os esforços e congregar todas 
as boas vontades, para se poder 
levar a bom termo.

D. Francisco Maria da Silva, 
numa carta-circular dirigida ao 
clero da Arquidocese, propõe que 
se organizem dois livros de ouro, 

a depôr aos pés  de Nossa Senho-
ra do Sameiro. O primeiro seria o 
livro de ouro espiritual, onde esta-
riam descritos os nomes das pes-
soas ou famílias, que se compro-
metessem a rezar, diáriamente, o 
terço do rosário, pelo bom êxito 
da tarefa de levar a bom termo 
obra tão excelente. O segundo, o 
livr de ouro material, assinalaria 
os nomes dos benfeitores (sacer-
dotes, paróquias, associações e 
fiéis em geral), que desejem dar 
um donativo de mil escudos, de 
uma só vez ou em prestações. Isto, 
pelo menos, pois não põem limi-
tes à generosidade de cada um. 
O “Ecos do Sameiro” já começa a 
dar conta dos primeiros subscrito-
res que desejem colaborar, desde 
a primeira hora, nesta parada da 
generosidade, apontando, como 
primeiro nome, o de D. Francisco, 
alma desta obra.

É tempo de revelar o projecto, 
que se tem em mãos, para se 
poder fazer uma ideia da sua 
grandeza e funcionalidade.

O Centro Apostólico do Sa-
meiro terá 5 pisos(2 subsols, tés-
-do-chão e 2 andares; 4 alas (que 
tomarão a forma de um X); ampla 
capela e uma grande Sala de Ac-
tos; 118 quartos (83 individuais e 
35 duplos), duas camaratas com 
um total de 42 camas. Quatro salas 
de conferências, Biblioteca, insta-
lações para Comunidade e servi-
çais, garagem, etc. O projecto, da 
autoria dos Senhores Arquitectos 
Moreira da Silva e Ex.ma esposa, 

foi apresentado e estudado numa 
reunião e conferência de impren-
sa, com o fim de ser devidamente 
examinado em pormenor, de for-
ma a retardar, o menos possível, o 
início da obra.

No dia 2 de Fevereiro de 1965, 
começaram as obras. Podemos 
imaginar o que foi a azáfama des-
ses longos quatro anos, em que 
uma legião de trabalhadores, cada 
qual na sua especialidade, se de-
votou a levar por diante uma obra 
da envergadura do Centro Apos-
tólico do Sameiro. Quem visitava, 
mesmo por curiosidade, tão im-
ponente empreendimento, não 
podia deixar de se entusiasmar, ao 
ver como se iam sucedendo, em 
ritmo constante, as estruturas que 
já permitiam adivinhar a grandio-
sidade de todo o edifício. 

Apar destes trabalhos, tenden-
tes a fazer crescer a realidade da-
quilo que fora um sonho, podemos 
imaginar os esforços de todos na 
angariação dos meios necessários 
para poderem responder aos cus-
tos que tal obra exigia. Nunca se 
esgotou a generosidade do povo 
de Deus; em gestos individuais, 
ou das paróquias, animadas pelos 
seus pastores, iam chegando os 
donativos, que, sendo fruto de sa-
crificio, Deus os fazia multiplicar à 
medida das necessidades.

in “o sameiro,  
solar da imaCulada” 

de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
Este é o titulo do livro, de au-

toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna 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 li-
vro acima citado, para podermos 
responder aos anseios daqueles, 
e de outros provavelmente, inte-
ressados em conhecer esta boni-
ta 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)

O CENTRO APOSTÓLICO
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POESIA DO SAMEIRO

Senhora 
da Conceição

Senhora da Conceição,
Do alto do teu altar
Abençoa os peregrinos
Que a teus pés vêm rezar.

Senhora da Conceição
Do alto do Monte Sameiro,
Abençoa Portugal
Que é teu, todo inteiro!

Senhora da Conceição,
Para Braga viradinha,
Abençoz todo o povo
Que pró Sameiro caminha.

Senhora da Conceição,
Todos, numa voz, bradamos:
Emigrantes que nós somos,
O teu auxílio esperamos!

 
Abel dos Anjos Antunes

emigrante em Valady, frança

“eCos Do sameiro”, feVereiro de 1990
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A Páscoa é a comemoração 
do fundamento da fé cristã, a 
crença que Jesus morreu e res-
suscitou no terceiro dia.

Páscoa ou Domingo da Res-
surreição é uma festividade 
religiosa e um feriado que 
celebra a ressurreição de Jesus 
ocorrida ao terceiro dia após 
sua crucificação no Calvário, 
conforme o relato do Novo 
Testamento. É a principal 
celebração do ano litúrgico 
cristão e também a mais antiga 
e importante festa cristã. A data 
da Páscoa determina todas as 
demais datas das festas móveis 
cristãs, exceto as relacionadas 
ao Advento. O domingo de 
Páscoa marca o ápice da Pai-
xão de Cristo e é precedido 
pela Quaresma, um período 
de quarenta dias de jejum, ora-
ções e penitências.

O termo “Páscoa” deriva, 
através do latim Pascha e do 
grego bíblico Πάσχα Paskha, do 
hebraico חַסֶּפ (Pesaḥ ou Pesa-
ch), a Páscoa judaica.

A última semana da Qua-
resma é chamada de Semana 
Santa, que contém o chama-
do Tríduo Pascal, incluindo a 
Quinta-Feira Santa, que come-
mora a Última Ceia e a cerimô-
nia do Lava pés que a precedeu 
e também a Sexta-Feira Santa, 
que relembra a crucificação e 
morte de Jesus. A Páscoa é se-
guida por um período de cin-
quenta dias chamado Época 
da Páscoa que se estende até o 
Domingo de Pentecostes.

A Páscoa é uma festa móvel, 
o que significa que sua data 
não é fixa em relação ao calen-
dário civil. O Primeiro Concí-
lio de Niceia (325) estabeleceu 

a data da Páscoa como sendo 
o primeiro domingo depois 
da lua cheia após o início do 
equinócio vernal (a chamada 
lua cheia pascal). Do ponto de 
vista eclesiástico, o equinócio 
vernal acontece em 21 de mar-
ço (embora ocorra no dia 20 de 
março na maioria dos anos do 
ponto de vista astronômico) e 
a “lua cheia” não ocorre neces-
sariamente na data correta as-
tronômica. Por isso, a data da 
Páscoa varia entre 22 de março 
e 25 de abril (inclusive). 

A Páscoa cristã está ligada 
à Páscoa judaica pela data e 
também por muitos dos seus 
simbolismos centrais. Ao con-
trário do inglês, que tem duas 
palavras distintas para as duas 
festas (Easter e Passover respe-
tivamente), em português e em 
muitas outras línguas, as duas 
são chamadas pelo mesmo 
nome ou nomes muito simi-
lares. Os costumes pascais va-
riam bastante entre os cristãos 
do mundo inteiro e incluem 
missas matinais, a troca do 
cumprimento pascal e de ovos 
de Páscoa, que eram, original-
mente, um símbolo do túmulo 
vazio. Muitos outros costumes 
passaram a ser associados à 
Páscoa e são observados por 
cristãos e não cristãos, como a 
caça aos ovos, o coelho da Pás-
coa e a Parada da Páscoa Há 
também uma grande quanti-
dade de pratos típicos ligados à 
Pascoa e que variam de região 
para região.

O festival da Páscoa é ob-
servado de diferentes formas 
entre os cristãos ocidentais. 
A observância litúrgica tradi-
cional, praticada por católicos, 
luteranos e alguns anglicanos, 

começa na noite do Sábado 
de Aleluia com a Vigília Pas-
cal. Esta, considerada a mais 
importante liturgia do ano, 
começa numa escuridão total 
com o fogo pascal e o acendi-
mento do Círio Pascal (símbo-
lo do Cristo ressuscitado) e o 
canto do Exultet, uma procla-
mação de Páscoa atribuída a 
Santo Ambrósio.

Depois deste serviço de luz, 
seguem-se diversas leituras do 
Antigo Testamento. Elas con-
tam as histórias da criação, o 
sacrifício de Isaac, a travessia 
do Mar Vermelho e profecia da 
vinda do Messias. Esta parte do 
serviço litúrgico culmina com o 
canto do Gloria, do Alleluia e 
finalmente com a proclamação 
da “boa nova”  da ressurreição. 
Neste ponto, as luzes são no-
vamente acesas e os sinos bra-
dam (de acordo com os costu-
mes locais).

O foco então volta-se do 
púlpito para a pia batismal. 
Nos tempos antigos, a Pás-
coa era considerada o período 
ideal para que os convertidos 
recebessem o batismo e esta 
prática continua entre os cató-
licos romanos e na Comunhão 
Anglicana. Havendo ou não 
batismos neste momento, é 
tradicional que a congregação 
renove seus votos batismais, 
um ato que é geralmente se-
lado com o aspergimento da 
água benta da fonte. O sa-
cramento da Confirmação é 
também celebrado durante a 
Vigília.

A Vigília de Páscoa termina 
com a Eucaristia (conhecida 
também como “Comunhão” 
em algumas tradições).

Algumas igrejas preferem 
realizar a vigília bem cedo no 
domingo ao invés da noite de 
sábado para refletir o relato 
evangélico das mulheres che-
gando ao túmulo na manhã do 
primeiro dia da semana (o do-
mingo). Estes serviços, conhe-
cidos como “Serviços do Ama-
nhecer”, geralmente ocorrem 
ao ar livre (o cemitério, jardim 
ou estacionamento da igreja 
em geral). O primeiro deles 
ocorreu em 1732 entre os ir-
mãos singulares da Igreja Mo-
rávia em Herrnhut, Saxônia. O 
costume foi depois exportado 
por missionários para diversas 
cidades no mundo.

Outras celebrações ocorrem 
também no próprio Domingo 
de Páscoa. Tipicamente, estes 
serviços seguem a ordem de 
um domingo normal de cada 
congregação, incorporando 
elementos mais festivos. A mú-
sica, em particular, geralmente 
é mais alegre; a incorporação 
dos metais na orquestra para 
incrementar os instrumentos 
habituais dos músicos da con-
gregação é bastante comum. 
Além disso, é bastante comum 
que toda a igreja seja decorada 
com faixas e flores.

Compilado de: Wikipédia, a 
enciclopédia livre.

ORIGENS DA PÁSCOA (Breve resenha)


