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ONDE HÁ AMOR, 
NASCEM GESTOS!

Relembrei há dias uma velha 
história, com dois protagonis-
tas: um miúdo, devoto, crente, 
amigo de Jesus, frequentador 
da Igreja; e um rico, seguro de 
si, bem na vida, aquecimento 
ligado por detrás da janela que 
entreabria para poder ridiculari-
zar o pequeno que “ia à missa”.

E o discurso parecia certei-
ro, carregado de ironia: en-
tão, rapaz, tu ainda acreditas 
nessas coisas, ainda acreditas 
em Deus, ainda vais à missa?! 
– Não achas que se Deus se 
preocupasse contigo não dei-
xaria que fosses à Igreja com 
esses sapatos todos rotos, a 
meter água por todos os lados, 
sujeito a apanhares uma tre-
menda constipação?!

Envergonhado, o miúdo 
nada respondeu. Antes, como 
quem se esquiva a um dardo, 
acelerou o passo, para não ter 
que ouvir mais “bocas” desbra-
gadas, que lhe alagavam mais 
a alma que a estrada os pés.

De regresso a casa - terrí-
vel coincidência, no mesmo 
local e na mesma janela, o 
mesmo vulto, o mesmo aci-
cate: então, continuas a achar 
que Jesus gosta de Ti?! Afinal, 
ele não vem em teu socorro, 
permite que gires nesse míse-
ro estado…vê como estão os 
teus pés, todos inundados… é 
só corrente de ar por entre os 
teus dedos. Ainda vais ter que 
aprender a nadar…

O rapazito chegou a casa e 
respirou de alívio. Incomoda-
do, é certo, pela inconveniên-
cia do ricaço, mas inabalável 
no amor a Jesus, e vasculhando 

o modo de, sem perda de edu-
cação e brio, resolver de vez 
tão embaraçosa situação.

Lá chega o domingo seguin-
te. E a chacota no trajeto para a 
Igreja. E a questão de sempre, 
no retorno da Igreja: - então 
Deus continua a não quer sa-
ber de ti?! 

Desta feita, o petiz resolveu 
retorquir: mas quem disse que 
Deus não quer saber de mim?! 
Sabe, Deus tanto se preocupa 
comigo que até resolveu criá-lo 
e colocá-lo no meu caminho. 
Além disso, encarregou-se de 
o cumular de bens, exatamente 
para que o senhor me pudes-
se ajudar. Não é Deus quem 
tem falhado. O senhor é que 
se tem esquecido para que é 
que Deus o criou e por que é 
que Deus lhe deu tantos bens. 
Não é Deus quem se esquece. 
É o senhor quem não quer ver, 
quem não quer realizar o bem 
que está ao seu alcance. É o se-
nhor quem se nega a colaborar 
com Deus!...

Quem desta vez se calou foi 
o da rechonchuda conta ban-
cária. Ficou a pensar… E per-
cebeu, finalmente, de que lado 
está a culpa.

Recordo este episódio no 
contexto do lema pastoral da 
nossa Arquidiocese para o 
presente ano pastoral. Pede-
-se meditação na parábola 
do bom samaritano. Pede-se 
uma igreja sinodal e samarita-
na. Recordam-se coisas muito 
interessantes, desafios para a 
nossa vida. 

Assim, somos lembrados 
que a caridade não é uma as-

sistência ocasional; é, antes, 
ou deve ser, uma verdadeira 
cultura. Somos chamados à 
imitação do bom samaritano, 
do bondoso “[…] Cristo que 
se aproxima da humanidade 
ferida, abandonada e deixada 
como morta na beira do cami-
nho”. Somos chamados à cari-
dade afetiva e efetiva, pois nin-
guém se ergue da estrada com 
comportamentos de Levita ou 
Sacerdote vagueando, “nas nu-
vens”, pelo outro lado da rua. 
Somos chamados a sermos es-
talajadeiros, a cuidar bem de 
quem chega, na esperança do 
elogio que receberemos quan-
do, um dia, o bom samarita-
no regressar para acerto final 
de contas. Somos chamados 
a perceber que a estalagem é 
a Igreja, conjunto de todos os 
batizados, que recebe a missão 
de continuar a acolher. 

Depois, é preciso ligar as feri-
das, é preciso deitar nelas azeite 
e vinho. Dito doutro jeito, re-
querem-se gestos concretos, es-
pontâneos, desinteressados, efi-
cazes para que voltem a saúde, 
o bem-estar, a paz, o amor, a 
companhia, o acolhimento, 
numa palavra, a salvação.

Neste ano pastoral vamos 
então recordar a frase bíblica: 
“Aproximou-se, ligou-lhe as 
feridas, deitando nelas azei-
te e vinho” (Lc 10, 34). Vamos 
ser eficazes. Vamos conscien-
cializar-nos de que “onde há 
amor nascem gestos”. Vamos 
dar corpo a uma Igreja atenta, 
compassiva e samaritana.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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“Agradecemos a todos os assinantes do “Ecos do Sameiro” que 
têm o pagamento de assinatura em atraso, o favor de regulariza-
rem a situação”.
Obrigado.

santuariodosameiro.pt

facebook.com/Santuário-Do-Sameiro-Braga
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PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
 60,00 - Teresa Jesus Ferreira Veloso.

 40,00  -  Maria José Costa Correia.

 30,00  -  Fernando Augusto Leite Fernandes Soares,   

   Manuel Rocha.

 20,00  -  Domingos Silva Soares, 

   Américo Moutinho Almeida, 

   António Barros Peixoto.

 10,00  -  Maria Arminda Teixeira Atilano,

   Ana Paula Soares Carvalho, 

   Maria Piedade Marques Silva Esteves.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Agosto
Dia 01

Domingos Joaquim Macedo Fernandes 
e Adriana Catarina Esteves Rodrigues

Dia 03
Nuno Miguel Azevedo Alves e Cátia Daniela Nunes Simões

Dia 04
Michaël de Sousa Fernandes e Soraya Daniela Fernandes Ribeiro 

Dia 06
Micael Morais Alves e Nathalie Thérèse da Rocha Fernandes

Dia 07
Nuno Miguel Rego Araújo 
e Ana Sofia Pereira da Costa Silva Vitorino
Steven Franck Lopes de Freitas e Karina Gonçalves
Bruno Daniel Silva Gonçalves e Ângela Maria Costa e Silva

Dia 10
Florian Antonin Hervé Crosnier 
e Celine Rodrigues da Costa

Dia 11
Anthony Antunes Ribeiro 
e Elisabeth Gonçalves Pires

Dia 12
Jimmy Carqueijó Viana 
e Sophie Rodrigues

Dia 13
Pedro Miguel Santos Botas 
e Susana Martins Marques

Dia 14
Carlos Eduardo Pinheiro e Silva 
e Claire Thérèsa Guillaume

Dia 15
Tiago Mendes Vieira 
e Nadine Tinoco Oliveira

Dia 17
Alexis Pires e Diana Couto

Dia 20
Sérgio Manuel Correia Vieira 
e Ana Catarina Lopes Freitas

Dia 21
Pedro Filipe Gonçalves Marques e Maria Cristina Foz Santos
Simão Pereira Barbosa e Inês Margarida de Carvalho Freitas

Dia 23
Rémy Pimenta Viana e Ophélie da Silva

Dia 26
Rémy Mathieu de Freitas Pacheco 
e Mathilde Julie Aurore Foiratier

Dia 27
Ricardo Daniel Fernandes Correia 
e Nancy Dias Freitas

Dia 29
Carlos Alberto Maia Veloso 
e Isabel Cristina Marques Ferreira

Dia 31
António Carlos Malheiro da Silva 
e Diana Cristina Macedo Ferreira

SANTUÁRIO DO SAMEIRO
Horário do Santuário

MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO

Segunda-feira a Sábado:
Abertura: 08.00h | Encerramento: 19.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h | Encerramento: 19.00h



SETEMBRO . 2021    ECOS DO SAMEIRO    3

Notícias

O dia 22 de agosto seria de 
Peregrinação Estatuária ao Sa-
meiro, que sempre conta com a 
presença numerosa dos nossos 
emigrantes, não fossem as con-
tingências impostas pela situa-
ção de pandemia. Ainda assim, 
a associação cultural “Os Sinos 
da Sé”, que habitualmente se 
associa ao evento, não quis 
deixar de assinalá-lo com mais 
uma edição do “Vamos Bailar 
à Senhora”, apresentando um 
alegre repertório de músicas 
dedicadas a Nossa Senhora do 
Sameiro.

Este ano, a manifestação de 
fé realizou-se em moldes dife-
rentes do habitual, de modo a 
evitar aglomerados e a cumprir 
com as normas emanadas pela 
DGS. O convite foi lançado aos 
membros do grupo que tiveram 
a liberdade de participar. E fo-
ram algumas dezenas os que o 
fizeram, trajados a rigor.

Antes da celebração da eu-
caristia, a imagem de Nossa 
Senhora foi colocada no ter-
reiro, ao fundo do primeiro 
lanço de escadas do Santuá-
rio. Foi nesse momento que 
os elementos do grupo se po-
sicionaram frente a frente para 
entoarem músicas à Imaculada 
Conceição do Sameiro.

Seguiu-se, na cripta, a celebra-
ção da Missa, presidida pelo Se-
nhor Arcebispo Primaz de Braga, 
D. Jorge Ortiga, e concelebrada 
pelo Cónego José Paulo Abreu, 
Vigário Geral da Arquidiocese de 
Braga e Presidente da Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro, e 
pelo Reitor do Santuário do Sa-
meiro, P. Delfim Coelho. Na ho-
milia, o Arcebispo de Braga con-
vidou os fiéis a olharem já, com 
optimismo e esperança, para o 
período pós-pandemia, convi-
dando-os a serem Igreja sinodal 
e samaritana, caminhando, de um 
modo muito particular, com as fa-
mílias, os jovens e os mais pobres. 
Exortou os emigrantes presentes 
a serem testemunho autêntico de 
Jesus nos países onde se encon-
trarem, exprimindo-lhes gratidão 

pela presença e assegurando-lhes 
a sua proximidade e solicitude 
pastorais.

Nesta celebração, foram lem-
brados todos os elementos dos 
grupos folclóricos falecidos du-
rante o ano transato bem como 
todos os emigrantes, benfeitores 
e devotos de Nossa Senhora do 
Sameiro já falecidos e que, neste 
dia, costumavam rumar até este 
Santuário.

Um bem-haja ao Prof. José 
Machado e a todos os que com 
ele colaboraram bem como a 
todos os emigrantes que marca-
ram presença na Casa da Mãe!

Obrigado a quantos colabora-
ram na logística desta Peregrina-
ção! Nossa Senhora do Sameiro 
a todos abençoe e recompense!

Peregrinação Estatuária ao Sameiro

Dia 21
Martim da Costa Carvalho, filho de Pedro Jorge Araújo de 

Lima Carvalho e de Joana Filipa Oliveira da Costa.
Matilde Novais, filha de João Paulo Silva Novais e de Blandi-

ne Baty.
Dia 22

João André Cunha Gonçalves, filho de Carlos Manuel Calça-
da Gonçalves e de Joana Filipa de Barros Ribeiro da Cunha.

Afonso Soares Barardo, filho de Christophe Leite Barardo e 
de Helena Isabel Vieira Soares.
Dia 27

Aurea Pereira Gravato, filha de Carlos André Ferreira Grava-
to e de Ana Rita Sousa Pereira.
Dia 29

Carminho Oliveira e Freitas, filha de Tiago André da Costa e 
Freitas e de Cristiana Sofia Correia de Oliveira.

Yasmin Carolina Dana Oliveira do Couto, filha de José Mi-
guel Oliveira do Couto e de Roxana Stefana Dana.

Iris Ferreira Veloso, filha de Carlos Alberto Maia Veloso e de 
Isabel Cristina Marques Ferreira.

Dia 01
Diogo Dias Teixeira, filho de António Sérgio Gonçalves Tei-

xeira e de Liliana Marina Vieira Dias.
Dia 07

Gabriel Rodrigues Araújo, filho de Jorge Miguel Dias de 
Araújo e de Marta Daniela de Oliveira Rodrigues.
Dia 15

Valentina Alves Dias, filha de Daniel Ricardo Ferreira Dias e 
de Lurdes Luzia da Silva Abreu.

Luna Antunes Pereira, filha de João Carlos Antunes Pereira e 
de Ana Catarina Antunes da Silva Freitas.
Dia 18

Matias Gomes Rodrigues, filho de César André da Silva Ro-
drigues e de Tânia Sofia Pereira Gomes.

João Guilherme Duarte da Costa, filho de Julien da Costa e 
de Sofia Raquel Mota Duarte.

BAPTISMOS - Agosto

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã)  

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

Missa Vespertina de 
Sábado e as Missas de 
Domingo e Dias Santos 

(na Cripta)

Sábado:
16.00h – Terço
16.30h – Missa

Domingo:
07.30h | 09.30h 
|11.30h | 16.30h

Terço: 16.00h

Confissões:
(Aos Domingos, 

na Capela 
da Reconciliação  

 Cripta)
09.00H – 12.00H
14.30H – 16.30H
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BODAS DE PRATA

 → Joaquim de Sá Fernandes  
e Cristina Celeste Cardoso Fernandes, Braga

 → Santana Beaufrére Magalhães  
e Maria José Pereira Ribeiro, Lage (Vila Verde)

 → Ilídio Fernando Duarte da Cunha  
e Marta Maria da Costa Machado da Cunha, Fraião (Braga)

 → Joel Fernando Carvalho Gomes  
 Rosa Maria Morgado Pereira Gomes, Lama (Barcelos)

 → Domingos Manuel da Costa Duarte  
e Susana Maria Baptista Alves Duarte, Frossos (Braga)

 → Manuel da Silva Macedo  
e Maria de Jesus da Cunha Maia Macedo, Ferreiros (Amares)

 → Eduardo Barbosa Dias da Silva  
e Laura Manuela Borges Gomes da Silva,  

Encourados (Barcelos)

 → Domingos Castro Ribeiro  
e Elisabete Maria Vieira de Sousa Ribeiro,  

S. Vicente (Braga)

 → Paulo Oliveira  
e Zilda Oliveira, Real (Braga)

 → José Manuel Esteves Oliveira  
e Rosa Fernanda Antunes de Sousa,  
Sande – S. Martinho (Guimarães)

 → Paulo Sérgio Travessas Figueiredo da Silva  
e Fernanda Maria Barros Pires da Silva, 

 Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim

 → Paulo Jorge Ramos Rodrigues  
e Ana Cláudia Costa Alves Silva,  

Sequeira (Braga)

 → José Augusto Fernandes de Castro  
e Maria Manuela da Silva Martins,  
Sande – S. Clemente (Guimarães)

JUBILEUS DE CASAMENTO

 → António da Silva Macedo  
e Carla Maria Ferreira da Costa, Celeirós (Braga)

 → José Marques Rocha  
e Maria Madalena Silva Ferreira, 

 Longos – Santa Cristina (Guimarães)

 → Domingos da Silva Antunes  
e Áurea Cecília Marques Campos,  

S. José de S. Lázaro (Braga)

 → Paulo Jorge Fernandes Trovisco  
e Sandra da Conceição Mendes da Costa Trovisco,  

Nogueira (Braga)

BODAS DE OURO

 → António Machado Braga  
e Zulmira da Silva Pereira Braga,  

Fraião (Braga)

 → Manuel da Nova Fernandes do Gago  
e Celeste Afonso Lopes Gago,  

Nogueiró (Braga)

 → Manuel José Mendes Azevedo  
e Maria da Conceição Oliveira Marques Azevedo,  

Donim (Guimarães)

 → Manuel Pinto de Andrade  
e Ana Maria dos Santos Maia Andrade,  

Landim (Vila Nova de Famalicão)

 → Manuel da Silva Soares  
e Fernanda de Jesus Pinto Melo Soares,  

Merelim - S. Paio (Braga)

 → Manuel Faria Gomes  
e Laurinda Ferreira de Araújo Gomes,  

Caldas das Taipas

 → José Pereira de Faria  
e Maria da Conceição Gandarela Xavier Faria,  

Maximinos (Braga)

Agosto

Tal como já vem sendo habitual, no dia 08 de dezembro, dia da Imaculada Con-
ceição e, por conseguinte, de festa, no Santuário do Sameiro, será dada admissão a 
irmão desta confraria, a todos os que assim o desejarem, e que se tenham proposto 
para tal.

Para se inscrever, deverá proceder como descrito no cartaz. Só as pessoas inscri-
tas poderão ser admitidas no dia 8 durante a celebração da eucaristia da manhã, 
que, tradicionalmente, neste dia de grande jubilo, é celebrada pelo senhor arcebis-
po de Braga, D. Jorge Ortiga.

Para mais informações consulte os links seguintes:
https://santuariodosameiro.pt/confraria-do-sameiro-apresentacao/
https://santuariodosameiro.pt/confraria-do-sameiro-inscricao-de-irmao/ 
ou os Serviços Administrativos do Santuário do Sameiro.

ADMISSÃO DE NOVOS IRMÃOS 
DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO
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A. A festa não é excepção, mas 
a regra

1. Está a terminar a época das 
festas e, no entanto, continua-
mos em festa. Não é a festa dos 
foguetes e das farras, mas a festa 
do sorriso, a festa do abraço, a 
festa da amizade, a festa da par-
tilha, a festa do encontro: do en-
contro com Cristo e do encontro 
entre todos em Cristo. 

Um cristão nunca deixa de es-
tar em festa. Ao contrário do que 
é usual pensar-se, a festa, para o 
cristão, não é excepção (embo-
ra seja sempre excepcional); é 
a regra. A festa está sempre a 
acontecer. É uma festa simples, 
é uma festa bela. As festas mais 
simples são sempre as mais be-
las. Para muitos, a festa é sobre-
tudo interrupção e excesso. A 
festa será o que interrompe o 
ritmo da vida e o que rompe a 
cadência do quotidiano. Porque 
a vida costuma ser triste, a fes-
ta costuma ser alegre. Porque o 
quotidiano costuma ser feito de 
escassez, a festa costuma ser fei-
ta de excessos. Curiosamente, 
para o cristão, a festa também é 
tecida de excessos. Não de ex-
cessos de comida ou de bebida, 
de excessos de gastos ou de con-
sumo. A festa cristã é tecida de 
excessos, sim, mas de excessos 
de doação, de excessos de sim-
plicidade, de excessos de amor. 

2. Em Cristo, Deus mostrou-
-Se excessivo, sumamente exces-
sivo. Como refere o Evangelho 
deste dia, «Deus amou de tal 
modo o mundo que entregou o 
Seu Filho único, para que todo 
o homem que acredita n’Ele 
não se perca, mas tenha a vida 
eterna»(Jo 3, 16). Ninguém é ca-
paz de amar assim. Diria que é 
preciso ser Deus para amar as-
sim — tão excessivamente, tão 
desmedidamente — o homem. 
Deus não tem amor, o que pres-
suporia ter igualmente algo que 
não amor. O homem tem amor, 
mas também desamor, mas tam-
bém não-amor, mas também 
egoísmo, mas também ódio. 
Deus não. Deus não tem amor. 
Como proclama enfaticamente S. 
João, «Deus é amor»(1 Jo 4, 8.16). 
Ou, como insistia François Vari-
llon, «Deus não é senão amor».

B. A festa das festas

3. A festa cristã é a celebra-
ção deste excesso, deste excesso 
de amor. E tal celebração ocorre 
não apenas uma vez por ano, 
mas todos os domingos e até 
todos os dias. Pois sempre que 
se celebra a Eucaristia, estamos 
a tornar sacramentalmente pre-
sente este excesso de dom, este 
excesso de amor. Por conseguin-
te, não há festa só nos dias de 
festa. Para o cristão, todos os 
dias são de festa. A festa está no 
tempo para estar na vida que se 
vive no tempo.

O ponto alto de uma festa 
cristã não é a procissão, é a Eu-
caristia. A Eucaristia é a essência. 
A procissão não é a essência, é 
uma consequência. A procissão 
tanto pode ser realizada como 
preparação para a Eucaristia 
como pode ser promovida como 
um seguimento da Eucaristia. O 
significado é o mesmo: do tem-
po peregrinamos até ao templo, 
do templo peregrinamos até ao 
tempo. 

A Eucaristia torna presente 
o mistério pascal como, aliás, 
a assembleia reconhece após 
a consagração: «Anunciamos, 
Senhor, a Vossa morte, procla-
mamos a Vossa Ressurreição; 
vinde, Senhor Jesus». É um 
mistério que celebramos no 
templo para testemunhar na 
nossa peregrinação pelo tem-
po. De certa forma, a Missa 
não tem fim. Após a celebração 
sacramental, tem início a cele-
bração existencial da Eucaris-
tia. Em suma, termina a Missa, 
começa a Missão.

4. A Eucaristia é, pois, uma 
festa, a festa das festas. Mas é 
bom não esquecer que se trata 
de uma festa que celebra um 
drama: o drama de uma morte, 
o drama da Cruz. Como é pos-
sível fazer festa à volta de um 
instrumento de dor e de morte? 
Não haverá aqui alguma dose 
de masoquismo? ´

A Cruz, com efeito, não goza 
de boa reputação. Como lembra 
S. Paulo, os antigos considera-
vam «maldito» aquele que fos-
se morto no madeiro (cf. Gál 3, 
13). Achava-se que os mortos 
na cruz nem depois da morte 
tinham descanso: andariam a 
vaguear pelo mundo à maneira 
de fantasmas. Daí que os roma-
nos não crucificassem os seus 
cidadãos condenados. Só cruci-
ficavam os não-romanos. Com-
preende-se, assim, que Jesus e S. 
Pedro tenham sido crucificados 
e que S. Paulo não tenha sido 
crucificado, mas decapitado. É 
que Jesus e S. Pedro não tinham 
a cidadania romana e S. Paulo 
tinha.

C. Até a morte é vencida pelo 
amor

5. Muita gente mostrava difi-
culdade em aceitar que alguém 
divino pudesse ser morto e, 
muito pior, morto na Cruz. São 
bem conhecidas as alegações de 
Celso e as objecções de Clóvis, 
que depois viria a converter-se. 
S. Paulo refere aos coríntios que 
a Cruz era vista como loucura 
(«moria) (cf. 1 Cor 1, 18). Um 
pouco mais tarde, S. Justino vai 
mais longe e diz que a Cruz era 
apontada como sinal de demên-
cia («mania»). 

Como vemos, a tudo Se su-
jeitou Jesus. A tudo foi subme-
tido Jesus. Por amor, Ele morreu 
e morreu nas condições mais 
humilhantes. Como indica o 
hino da Carta de S. Paulo aos 
Filipenses, Jesus «humilhou-Se 
a Si mesmo, obedecendo até à 
morte, e morte de Cruz»(Fil 
2). E, de facto, não podia ha-
ver humilhação maior. Grande 
humilhação já é a condenação 
à morte. Suprema humilha-
ção é a condenação à morte na 
Cruz.

6. Acontece que Jesus Cristo 
tudo transforma. Ele transfor-
ma a vida e transforma a própria 
morte. Com Ele, já nem sequer a 
morte é o fim. Como assinalou 
Hans Urs von Balthasar, Cris-
to inaugura «o fim sem fim». A 
morte de Cristo é uma morte 
morticida, uma morte que mata 
a própria morte. É neste sentido 
que o lugar onde Ele morre se 
torna lugar de afirmação supre-
ma da vida. 

Daí a pertinente pergunta de 
S. Paulo: «Ó morte, onde está 
a tua vitória?» (1Cor 15, 55). A 
morte é forte — cruelmente for-
te — mas, como já salientava o 
livro do Cântico dos Cânticos, 
«o amor é mais forte que a pró-
pria morte» (Ct 8, 6). Uma vida 
doada por amor tudo vence; até 
a morte é vencida. Como iremos 
ouvir no prefácio da Oração Eu-
carística, na Cruz está a salva-
ção, pois «donde veio a morte 
daí ressurgiu a vida e aquele que 
venceu na árvore do paraíso foi 
vencido na árvore da Cruz».

Na Cruz, até a morte foi der-
rotada. Mas, para ser derrotada, 
teve de ser assumida. Enorme 
lição, esta. Não é fugindo dos 
problemas que se resolvem os 
problemas. Como já notava S. 
Gregório de Nazianzo, «o que 
não é assumido não é salvo». Na 
Cruz, Jesus assume a morte. Na 
Cruz, Jesus vence a morte. Daí 
que a festa da Exaltação da San-
ta Cruz, celebrada a 14 de Se-
tembro, seja também conhecida 
como festa da «Cruz gloriosa» 
ou da «preciosa Cruz, portadora 
de Vida». 

(Continua no Próximo Jornal)
Cónego João antónio teixeira

Não é possível viver sem cruz,  
não é impossível viver feliz com a cruz
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Em Setembro de 1972, o Se-
nhor Arcebispo Primaz nomeou 
Reitor do Santuário do Sameiro, 
Monsenhor José Ferreira da Sil-
va, que, até então, era Prior da 
paróquia de São Vítor, na cidade 
de Braga. Nascido na paróquia 
de Gavião, do concelho de Vila 
Nova de Famalicão, em 24 de 
Setembro de 1912, foi ordenado 
sacerdote em 15 de Junho de de 
1935, quando já se dedicava aos 
alunos do Seminário de Nossa 
Senhora da Conceição, enquan-
to esperava a idade canónica.

Continuou como prefeito e 
professor nesse mesmo Semi-
nário, até 7 de Outubro de 1955, 
data em que tomou posse  do 
cargo de Pároco de São Vítor. A 
sua obra como Prior de uma co-
munidade como esta, resume-se 
nos cuidados que lhe mereceram, 
de modo especial, as crianças, em 
cuja a catequese se empenhou 
até à publicação de textos, que 
foram largamente difundidos por 
todo o país e nas antigas provín-
cias ultramarinas e ainda hoje 
alimentam o crescimento na fé 
de muita gente. Para a juventude, 

procurou dotá-
-la de meios 
em que pudes-
sem ocupar, 
p r o v e i t o s a -
mente, os tem-

pos livres. Para os adultos, e, de 
modo especial os menos dotados 
de bens e de saúde, foi o pastor 
zeloso e generoso de que preci-
savam. De tal modo, que, mesmo 
depois de deixar a paróquia, con-
tinuavaa ser o “Senhor Prior”.

Foi neste contexto que o Se-
nhor Arcebispo o escolheu e 
nomeou Reitor do Santuário 
do Sameiro, cargo de que to-
mou posse no dia 1 de Outu-
bro de 1972, com a Celebração 
da Eucarístia, em que estiveram 
presentes, além dos Ex.mos Me-
sários da Confraria, Mons. Hi-
pólito Rótoli, Núncio Apostólico 
na Coreia do Sul, as mais altas 
individualidades de Braga, Ar-
cipestre, Vigário Episcopal, jun-
tamente com muitos amigos e 
paroquianos de São Vítor.

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 imensos 
pedidos para “contarmos a histó-
ria do Sameiro”, vamos, a partir 
deste número do Ecos do Samei-
ro, socorrendo-nos do livro acima 
citado, para podermos responder 
aos anseios daqueles, e de outros 
provavelmente, interessados em 
conhecer esta bonita história.

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

(Continuação do número anterior)

CAPELÃES E REITORES DO SAMEIRO

O seu trabalho na Basílica foi 
de alto valor pastoral, para o que 
muito concorreu o zelo apostó-
lico de que estava impregnada 
a sua vida (e ainda está, graças 
a Deus!), a palavra fluente, que 
punha ao serviço da pregação 
do Evangelho e o amor com que 
dedicava o seu tempo ao minis-
tério da Reconciliação, de tanto 
proveito espiritual para as almas.

Passados 11 anos de trabalho 
insano, ao serviço da Senhora do 
Sameiro, pediu a sua exoneração 
do cargo, continuando, nesta 
data, a dedicar o seu tempo ao 
serviço das almas, onde quer 
que reclamem a sua presença. 
Bem haja, Monsenhor, pelo seu 
belo exemplo!

Para suceder-lhe, o Senhor 
Arcebispo Primaz, D. Eurico Dias 
Nogueira, por provisão datada de 
5 de Outubro de 1983, nomeou 
Reitor da Basílica do Sameiro, o 
Cónego José Borges, que até então 
exercia o cargo de Director do 
Seminário de Nossa Senhora da 
Conceição, em Braga.

Nascido a 2 de Novembro de 
1924, na paróquia de Calendá-
rio, concelho de Vila Nova de 
Famalicão, entrou para o Semi-
nário em Outubro de 1934, ter-
minando o seu curso em 1945. 
Por falta de idade canónica, no 
fim do curso foi nomeado pre-
feito e professor da Oficina de 
São José, de Braga. Ainda Sub-
diácono, foi nomeado Prefeito 
do Seminário Conciliar, onde se 
manteve até 1949, tendo, entre-
tanto, sido ordenado sacerdote a 
11 de Março de 1947.

Em Agosto de 1949, foi no-
meado Pároco de Nespereira e 
Gandarela, no concelho de Gui-
marães.

in “o sameiro, solar da imaCulada” 
de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)
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DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

AGOSTO
Ofertas Casa das Estampas 4.100,50 €
Maria Antunes 10,00 €
António Machado Braga e esposa (bodas de ouro 20,00 €
Cristina Celeste Cardoso e Joaquim de Sá Fernandes (bodas de prata) 20,00 €
Manuel Gago e Celeste Gago (bodas de ouro) 100,00 €
Santana Magalhães e Maria José Ribeiro (bodas de prata) 50,00 €
Manuel Macedo e Maria de Jesus Macedo (bodas de prata) 150,00 €
Anónimo (bodas de prata) 20,00 €
Domingos Ribeiro e Elisabete Ribeiro (bodas de prata) 20,00 €
Maria Amélia Fernandes 20,00 €
Paulo Oliveira e esposa (bodas de prata) 20,00 €
Manuel Faria Gomes e esposa (bodas de ouro) 20,00 €
Manuel da Silva Soares e esposa (bodas de ouro) 25,00 €
José Rocha e esposa (bodas de prata) 7,00 €
José Pereira Faria e esposa (bodas de ouro) 30,00 €

TOTAL 4.612,50 €

Nota: Donativos recebidos em agosto 2021

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS
Valor Estimada da Obra 180.000,00€
Valor Anterior: 177.450,00€

OFERTAS VALOR EM FALTA
Avelino Alves 100,00 € 177 350,00 €
Maria de Fátima 10,00 € 177 340,00 €
Luisa Pereira 5,00 € 177 335,00 €  
Teresa Ferreira 15,00 € 177 320,00 €  
Padre António Couto 100,00 € 177 220,00 €  
Anónimo 5,00 € 177 215,00 €
Anónimo 30,50 € 177 184,50 €  
Anónimo 4,00 € 177 180,50 €
Abílio Jose Cunha 50,00 € 177 130,50 €  
Francisco Silva 5,00 € 177 125,50 €
Domingos Silva Oliveira 5,00 € 177 120,50 €  
Maria Augusto dos Santos 200,00 € 176 920,50 €  
Manuel Fernandes Carvalho 20,00 € 176 900,50 €  

TOTAL 549,50 € 176 900,50 €  
Nota: Donativos recebidos agosto 2021

POESIA DO SAMEIRO   — AOS PEREGRINOS DO SAMEIRO

29 DE AGOSTO
Almas cheias de fé, de intenso amor,
Subi o santo monte. A Virgem pura,
Brilhante de beleza e de candura,
Agradece e bendiz vosso fervor. Que vosso coração seja o cantor

Das finezas de Mâe tão peregrina.
Oh! E como é tão bela e tão divina
A doce Mãe de Deus Nosso Senhor!

Almas cheias de fé, subi, subi
A sagrada montanha, que sorri
Em cânticos e bênçãos, neste dia.

P. ribeiro braga

“O SameirO”, 26 de Agosto de 1926
 e setembro de 1927.

Que a Virgem do Sameiro vos proteja,
E que dos portugueses sempre seja
A carinhosa Mãe, Virgem Maria!  
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Como é do conhecimento geral, a Confraria do Sameiro vai, 
através de várias iniciativas publicas, comemorar os 40 anos 
(1982-2022) da vinda de S. João Paulo II ao Sameiro, esta que 
é, até à data, a primeira e única visita, de um Papa ao Sameiro.

E para dar inicio a este ano de comemorações, foi inaugurada, 
no pretérito dia 19 de setembro, pelo Presidente da Confraria 
do Sameiro, Cónego Doutor José Paulo Abreu,  a primeira ex-
posição, intitulada “Olhares da Imprensa” e que estará patente, 
na Cripta do Sameiro, até ao dia 24 de outubro. A entrada é gra-
tuita, dentro dos horários praticados no Santuário do Sameiro.

Estão já a ser preparadas mais duas exposições alusivas aquela 
efeméride, e que deverão ser inauguradas durante o mês de outu-
bro. Aqui daremos conta das datas de abertura das mesmas, ou em 
alternativa, consulte o nosso site www.santuariodosameiro.pt ou a 
nossa página  Santuário do Sameiro no Facebook.

COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS SOBRE A VISITA 
DO S. JOÃO PAULO II AO SAMEIRO

Na Sé de Braga é possível 
visitar a nave, as capelas, o Te-
souro-Museu da Sé.

No Museu Pio XII, as visi-
tas passam pela visita à Torre 
Medieval; pela exposição per-
manente (sobre a História da 
Humanidade) e pelo Museu 
Henrique Medina (considerado 
o maior retratista do século XX).

No Bom Jesus, o bilhete per-
mite visitar a Basílica, a Torre Si-
neira e o Centro de Memória do 
Bom Jesus do Monte (Patrimó-
nio Mundial da Humanidade).

No Sameiro, os portadores 
do Bilhete Único podem ficar a 
conhecer melhor a Basílica e a 
Cripta, o zimbório e o espaço 
envolvente.

O bilhete pode ser adqui-
rido em qualquer um destes 
espaços e tem um custo de 20 
euros por pessoa. As visitas 
devem ser pré- agendadas por 
email ou telefone que constam 
dos bilhetes.

O objetivo é fazer com que 
os visitantes permaneçam o 
máximo de tempo possível na 
cidade. “A ideia é prolongar a 
permanência das pessoas em 
Braga. Todos temos lutado, as 
várias entidades do turismo, 
pela fidelização das pessoas 
em Braga, de modo a que con-
sigamos aumentar o número 
de refeições e de dormidas. 
Isso dinamiza a economia. Esta 
iniciativa é para criar motivos 

acrescidos de interesse para 
que as pessoas permaneçam 
mais tempo aqui”, disse o Có-
nego José Paulo Abreu, Deão 
do Cabido da Sé, diretor do 
Museu Pio XII e presidente da 
Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro.

O responsável pela Pasto-
ral do Turismo, Varico Pereira, 
considerou que o Bilhete Úni-
co “vai beneficiar a visita aos 
vários monumentos, nomea-
damente aos quatro monu-
mentos nucleares e ícones do 
património religioso de Bra-
ga”. Varico Pereira admitiu que, 
num futuro próximo, a inicia-
tiva pode vir a incluir visitas 

guiadas a mais monumentos.
O cónego Mário Martins, 

presidente da Confraria do 
Bom Jesus do Monte, destacou 
que o Bilhete Único ajuda “a 
estimular o serviço de visitas 
guiadas, com a novidade de 
um bilhete contemplar mais 
do que um espaço. O Bom Je-
sus provoca um efeito atrati-
vo de milhares de visitantes e 
este projeto permite que estes 
visitantes sejam conduzidos 
para outros locais e também 
pode fazer com que os visitan-
tes e peregrinos que fiquem 
mais pelo centro da cidade, se 
sintam convidados e visitar o 
Bom Jesus”.

Bilhete único dá acesso a visitas guiadas ao Sameiro, ao Bom Jesus, à Sé Catedral e ao Museu Pio XII

O Cabido da Sé de Braga, a Pastoral do Turismo e a Confraria do Bom Jesus 
apresentaram o Bilhete Único de acesso a três espaços religiosos e um museu: 
Sé Catedral, Museu Pio XII, Santuário do Sameiro e o Santuário do Bom Jesus.


