
Diretor: Cónego José Paulo abreu        |        Dezembro 2021        |        XC   -   n.º 1070       |        Preço: 0,50€        |        Jornal mensal

Ecos do
Sameiro

Sumário

UMA TROCA INACEITÁVEL!
Recebi uma notícia que me 

deixou horrorizado e assim 
soava (transcrevo-a na ínte-
gra, advertindo que o con-
teúdo pode chocar os mais 
sensíveis):

“A Comissária Europeia 
para a Igualdade, Helena 
Dalli, está no meio de uma 
polémica devido a um guia 
orientador para as comuni-
cações internas, onde sugeria 
a abolição da palavra “Natal” 
em nome da inclusão, já que 
nem todas as religiões cele-
bram a data.

“Nem toda a gente é cristã 
e nem toda a gente celebra 
as férias cristãs”, destaca o 
documento que foi divulgado 
por vários órgãos de comuni-
cação europeus.

A Comissária sugeria o 
uso de palavras alternativas 
a “Natal”, como “período de 
festas” ou “período de férias”.

Além disso, o guia distri-
buído aos funcionários da 
Comissão Europeia (CE) re-
comendava a substituição de 
nomes cristãos, como Maria 
e José, por nomes mais “in-
ternacionais”, como Malika e 
Júlio, quando usados a título 
de exemplo em documentos 
oficiais.

No guia que foi lançado 
em outubro, apesar de a po-
lémica só ter estalado ago-
ra, sugere-se ainda trocar o 
habitual “senhoras e senho-
res” por “caros colegas”, ou 
expressões como “o envio 
de homens para Marte” por 
“colonizar Marte” e de “teci-
dos feitos pelo homem” por 
“tecidos sintéticos”.

Mas também indica que se 
devem evitar termos como 
“cidadão”, porque exclui os 

migrantes, e “homossexual”, 
porque é considerado um 
termo médico.

Após as críticas que surgi-
ram, o documento foi retira-
do de circulação, até depois 
de o próprio Vaticano se ter 
insurgido e acusado a CE de 
tentar abolir as “raízes” cris-
tãs da Europa.

Entretanto, a Comissária 
veio a público admitir que o 
guião com as normas de co-
municação inclusiva precisa 
de ser trabalhado. “Estamos 
a olhar para as preocupações 
na perspetiva de as abordar 
numa versão atualizada”, 
apontou ainda Helena Dalli.

Helena Dalli é originária 
de Malta, onde foi ministra 
dos Assuntos Europeus e dos 
Assuntos Sociais.

Em 1979, tornou-se co-
nhecida no país como Miss 
Malta, mas fez carreira polí-
tica como militante feminis-
ta e defensora dos direitos 
homossexuais e transgénero, 
tendo promovido a aprova-
ção de várias leis neste âm-
bito”.

Concluindo, penso que 
Helena Dalli (não lhe cha-
mo senhora, nem cavalheiro, 
também não sei se faz parte 
dos que não são uma coisa 
nem outra), deverá apren-
der a respeitar as diferenças, 
os costumes, as tradições, as 
crenças, as celebrações que 
são típicas de cada povo. 

Sendo um ser com posses 
(é Comissária na União Eu-
ropeia, já foi ministra e Miss 
Malta), sentindo-se muito 
incomodada com as festi-
vidades natalícias, poderá 
sempre emigrar para países 
onde o Natal não se celebra. 

Ouso dar-lhe o mote para um 
possível destino: o Afeganis-
tão. Que lhe resolve, numa 
só cajadada, dois problemas: 
não vai ter que celebrar o 
Natal; e não vai precisar de 
ostentar ao público um rosto 
marcadamente vincado pela 
beleza feminina.

Quanto a nós, deixe-nos 
acolher esse Menino Jesus, 
deixe-nos abraçá-lO, deixe-
-nos festejá-lO, deixe-nos 
rejubilar na certeza de que 
um Salvador nos foi dado, 
de que o Messias encarnou, 
de que o Redentor vem para 
ficar connosco e ser nosso 
companheiro de viagem. 

E apesar da incrível discor-
dância, também lhe desejo – 
a Helena Dalli - um Bom Na-
tal, com o que ele realmente 
significa: Deus amou de tal 
modo o mundo que até nos 
ofereceu e continua a ofere-
cer o seu próprio Filho.

Para ela e para todos, cren-
tes e não crentes, FELIZ NA-
TAL! E, já agora, um ótimo e 
mui sorridente Ano de 2022.

Assina: JOSÉ (que nunca 
aceitará mudar o nome para 
Júlio – com todo o respeito 
por quem assim se chama!). 

Também para todos peço 
as bênçãos da Mãe de Jesus, 
da Mãe do Céu, que jamais se 
chamará Malika, antes conti-
nuará a ser invocada, amada 
e querida como MARIA, a 
nossa terna Mãe.

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria de nossa 
senhora do sameiro
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BAPTISMOS
Outubro

Dia 05
 Eduardo da Silva Laranjeira, filho de José Pedro Patrão 

Laranjeira e de Ana Luísa Santos da Silva.
Dia 09
 Gabriel Alves da Silva, filho de Carlos Manuel Gonçal-

ves da Silva e de Maria Cristina Lopes Alves.
Dia 16
 Santiago Escalada Reis, filho de José António Reis da 

Silva e de Carmen Escalada Sarabia.
Dia 24
Benedita Oliveira Carvalho, filha de Hugo Alexandre Martins 

Carvalho e de Ana Patrícia Alves Oliveira.
Dia 31
 Maria Luísa de Martins e Vilaça, filha de João Luís 

Araújo Martins Vilaça e de Sónia Maria da Costa Martins.
Beatriz Pinto Martins, filha de Carlos Alberto da Costa Martins 

e de Marisa Sofia da Costa Pinto.

Outubro

Dia 13
 Tomás Fernandes Carvalho, filho de Cristiano Daniel 

Ferreira de Carvalho e de Ana Catarina Araújo Fernandes.

JUBILEUS DE CASAMENTO

Novembro

BODAS DE OURO
 → Domingos da Costa Fernandes e Maria Adelaide Dias Gon-

çalvez, Adaúfe (Braga)
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Sonhei Que Tinha Marcado Uma 
Entrevista Com Deus

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horário 
do Santuário

De Novembro a Março

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 18.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 18.00h

Horários 
das Celebrações  

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

Missa às 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
6.30h – Missa

Domingo:
07.30h | 09.30h |11.30h 

| 16.30h – Missa
16.00h - Terço

Confissões:
(Aos Domingos, na Ca-
pela da Reconciliação – 

Cripta)
 09.00h – 12.00h
14.30h – 16.30h

-Entre – falou Deus. Então você gostaria de 
me entrevistar?

-Se tiver um tempinho, disse eu
Deus sorriu e falou:
-Meu tempo é eterno, suficiente para fazer to-

das as coisas; Que perguntas você tem em men-
te?

-O que mais o surpreende na Humanidade? 
Perguntei.

Deus respondeu:
-Que se aborreçam de ser crianças queiram 

logo crescer e aí, desejam logo ser crianças outra 
vez. 

Que desperdicem a saúde para fazer dinheiro 
e aí percam dinheiro para restaurar a saúde. 

Que pensem ansiosamente sobre o futuro, 
esqueçam o presente e, dessa forma não vivam 
nem o presente, nem o futuro. 

Que vivam como se nunca fossem morrer e 
que morram como se nunca tivessem vivido.

Em seguida a mão de Deus segurou a minha e 
por instantes ficamos silenciosos…

Então eu perguntei:
-Pai, quais são as lições de vida que deseja que 

seus filhos aprendam?
Com um sorriso, Deus respondeu:
-Que aprendam que não podem fazer com 

que ninguém os ame. O que podem fazer é que 
se deixem amar. 

Que aprendam que o mais valioso não é o que 
se tem na vida, mas quem se tem na vida.

Que aprendam que não e bom compararem-
-se uns com os outros. Todos serão julgados in-
dividualmente sobre os seus próprios méritos, 
não como um grupo na base da comparação!

Que aprendam que uma pessoa rica não é a 
que tem mais, mas a que precisa menos.

Que aprendam que só é preciso alguns se-
gundos para abrir profundas feridas nas pessoas 
amadas e que são precisos muitos anos para 
curá-las.

Que aprendam a perdoar praticando o per-
dão. 

Que aprendam que há pessoas que os amam 
muito, mas que simplesmente não sabem como 
expressar ou demonstrar seus sentimentos.

Que aprendam que o dinheiro pode comprar 
tudo, exceto felicidade.

Que duas pessoas podem olhar para a mesma 
coisa e vê-la totalmente diferente.

Que aprendam que um amigo verdadeiro 
é alguém que sabe tudo sobre você e gosta de 
você mesmo assim.

Que aprendam que não é suficiente que eles 
sejam perdoados, mas que se perdoem a si mes-
mos.

Por um tempo permaneci sentado, desfrutan-
do aquele momento.

Agradeci-Lhe pelo seu tempo e por todas as 
coisas que Ele tem feito por mim. Ele respondeu:

-Estou sempre aqui, 24 horas por dia. Tudo o 
que você tem a fazer é chamar por mim e Eu 
virei. Você pode esquecer tuto o Eu disse. Você 
pode esquecer o que Eu fiz, mas jamais esquece-
rá como Eu te fiz sentir com essas palavras.

…Então, em gratidão a Deus, ao tempo que 
Ele nos dedica, será que você, que está a ler este 
jornal, consegue arranjar um tempinho e man-
dar esta mensagem para as pessoas de que gos-
ta???

…NÓS ARRANJÁMOS!
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 D. José Cordeiro, até agora 
bispo de Bragança-Miranda, foi 
nomeado arcebispo de Braga a 
3 de dezembro, pelo Papa Fran-
cisco. O novo arcebispo de Braga 
vai iniciar o seu ministério a 13 de 
fevereiro de 2022, pelas 16h00, na 
Sé Catedral de Braga. 

O arcebispo nomeado tem 
54 anos de idade e era bispo da 
Diocese de Bragança-Miranda 
desde 2011; nasceu a 29 de maio 
de 1967 em Angola, Vila Nova de 
Seles, Luanda, tendo vindo para 
Portugal em 1975 com a família. 
Foi ordenado presbítero a 16 de 
junho de 1991; até 1999 foi pá-
roco, formador no seminário da 
diocese transmontana e capelão 
do Instituto Politécnico de Bra-
gança, e de 1999 a 2001 frequen-
tou o Pontifício Ateneu de Santo 
Anselmo, em Roma, obtendo a 
licenciatura em Liturgia, discipli-
na em que se doutorou no ano 
de 2004, no mesmo instituto.

O novo arcebispo foi vice-
-reitor do Pontifício Colégio Por-
tuguês, em Roma, entre 2001 e 
2005, ano em que foi nomeado 
reitor da instituição, onde se 
manteve até à sua nomeação 
para a Diocese de Bragança-Mi-
randa, a 18 de julho 2011, pelo 
Papa Bento XVI; foi ordenado 
bispo a 2 de outubro do mesmo 
ano.

Em 2004 iniciou a carreira do-
cente no Pontifício Ateneu de 
Santo Anselmo.

Em maio de 2012, foi empos-
sado como académico corres-
pondente da Academia Interna-
cional da Cultura Portuguesa, na 
qual discursou sobre o tema ‘Do 
Movimento Litúrgico à Reforma 
Litúrgica em Portugal’.

O responsável preside à Co-
missão Episcopal da Liturgia e 
Espiritualidade, da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa (CEP); 
desde 2016, é membro da Con-
gregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos, da 
Santa Sé. Ainda na CEP, desde 
2017 é vogal do Conselho Per-
manente; desde 2018 é delegado 
aos Congressos Eucarísticos In-
ternacionais.

D. Jorge Ortiga tinha apresen-
tado a sua renúncia ao Papa após 
completar 75 anos de idade, em 
março de 2019, seguindo as de-
terminações do Direito Canóni-
co.

 A Confraria de Nos-
sa Senhora do Sameiro saúda o 
Senhor D. José Cordeiro, asse-
gurando-lhe a sua inteira comu-
nhão, confiando a Nossa Senho-
ra do Sameiro o seu ministério 
episcopal nesta Arquidiocese! 
Seja bem-vindo, Senhor D. José 
Cordeiro!

Obrigado, D. Jorge Or-
tiga

Ao Senhor D. Jorge Or-
tiga, queremos manifes-
tar-lhe a nossa gratidão 
por todo o trabalho reali-
zado na Arquidiocese de 
Braga e, particularmente, 
em prol do nosso Santuá-
rio do Sameiro! Obrigado 
por ter estado connosco e 
a nosso lado nos momen-
tos marcantes e belos da 
vida do Santuário e tam-
bém nos mais difíceis! 

Obrigado, Senhor D. 
Jorge Ortiga, por tudo e 
por tanto! Nossa Senhora 
do Sameiro o continue a 
cumular de bênçãos, saú-
de e graças!

Novo Arcebispo de Braga

Obrigado, D. Jorge Ortiga
POESIA DO SAMEIRO

VIRGEM SANTA 
DO SAMEIRO

Virgem Santado Sameiro,
Sacrário de Amor e luz,
No momento derradeiro
Levai-nos até Jesus.

Sois formusura sem par
- Pois mais bela, só nos céus – 
Abençoai nosso lar
Protegendo os filhos teus.

Mâe da Igreja sois, Senhora…
Mãe doshomens, sem igual;

Mâe de Deus e protetora
Destelindo Portugal.

luís neves Castro

“eCos do sameiro”, Julho 

de 1995
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Maria, Rainha da Família 
Na Festa da Sagrada Família (31.12.2013), o Papa Francisco pediu aos fiéis reunidos para o Angelus na Praça de S. Pedro, em Roma, que invo-
cassem a protecção de Maria para as famílias de todo o mundo. Depois, dirigiu-se à Mãe de Deus como “Rainha da Família” e pediu às pessoas, 
ali presentes, que repetissem esta invocação três vezes: Maria, Rainha da Família, rogai por nós! Este título de Maria é de grande relevância es-
pecialmente no nosso tempo, quando o ideal da família cristã está a desvanecer-se cada vez mais. São João Paulo II, que certamente entrará  na 
história como o Papa da Família, inseriu esta invocação na ladainha Lauretana em 1995. A Virgem Maria tem, de facto, uma relação profunda com 
a família porque ela própria foi esposa e mãe de família. Vamos levar tudo isto a peito para a Festa da Sagrada Família, 26 de Dezembro, domingo 
após o Natal. 
 

Maria, mãe e educadora 
A vida de Maria era uma vida em família e para a família. Ela estava unida a Jesus, seu Filho Divino, e a São José, seu esposo, numa profunda união 
de espirito e de alma. Jesus, protegido e acompanhado pelos seus pais, pôde experimentar a beleza da vida familiar. Afinal de contas, a família é 
o lugar onde se aprende a amar e a sacrificar-se pelos outros. Cada um de nós desenvolve a sua personalidade na família, crescendo com o pai e 
a mãe, com os irmãos e irmãs, sentindo o calor de um lar. É precisamente a mãe que dá segurança. Ela é, por assim dizer, o coração da família. E 
isto aplica-se de uma forma especial a Maria, a Mãe da Igreja, a Mãe de todos os filhos de Deus. 
Queremos confiar-lhe todas as famílias com as suas muitas necessidades: Maria, Mãe e Rainha das famílias, clamamos a Vós! Há tantas famílias 
em situações desesperadas. Elas precisam da vossa segurança e do vosso apoio! Há tantas famílias que vivem em crises da fé e no erro. Elas pre-
cisam da vossa clareza, segurança e coragem de fé. Há tantas famílias necessitadas e aflitas. Elas precisam da vossa ajuda e intercessão. Há tantas 
famílias em fraqueza e fracasso. Elas precisam da vossa força e  pureza. Há tantas famílias desamparadas em dificuldades educacionais. Precisam 
do vosso amor materno e da vossa mão formadora. Há tantas famílias dilaceradas pela falta de bondade. Elas precisam da vossa bondade e da 
vossa compreensão amorosa. Maria, Mãe e Rainha das famílias, rogai por nós, ide connosco, e abençoai-nos!  

Consagração da Família a Maria
Rainha das Famílias, vivei e trabalhai também na nossa família. Visitai-nos, trazei-nos Cristo, e ajudai-nos a viver da graça do Sacramento do Ma-
trimónio. Sede mãe e educadora para nós. Modelai a nossa família segundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré e tornai-a numa “pequena 
Igreja” (eclesiola). Fazei dela um lugar de fé, segurança e protecção. Sejamos um só no amor, na  paciência e compreensão uns para com os outros. 
Dai-nos a força para cultivar uma atmosfera de liberdade e pureza, de alegria e paz. Formai os pais em pais e mães sacerdotais (= sacerdócio 
comum), para que, pela palavra e exemplo, possamos mostrar aos nossos filhos o caminho certo. Ajudai-nos a aceitar e a acolher cada criança à 
sua maneira. Sirvamos abnegadamente a vocação que Deus colocou nos seus corações, especialmente quando Ele quer conduzi-la ao sacerdócio 
ou a uma comunidade religiosa. Ficai ao nosso lado na adversidade e ajudai-nos, como Vós, a dizer um sim pronto à vontade de Deus. Dai-nos 
luz nas horas escuras, força para renunciar e conforto no sofrimento. Ajudai a nossa casa a tornar-se um “Santuário” para que nós, como família, 
possamos cumprir a nossa missão no mundo e tornar-mo-nos pedras vivas da construção da Igreja. Rainha da família, consagramo-nos a Vós. 
Abençoai e protegei a nossa família! Ámen.
Que os peregrinos do Sameiro rezem esta consagração não somente para si, mas para as famílias do mundo inteiro. Assim damos uma contributo 
para o “Ano da Família” que terá o seu terminus no dia 26 de junho de 2022, aquando do encerramento do X Encontro Mundial das Famílias. 

P. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz - sameiro

Ano da Família
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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, 
adquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a história em casa”.

(continuação número ante-
rior)

OS DOUTORES MARIA-
NOS

Quem chega ao Sameiro, e 
se volta para o santuário, depa-
ra com quatro bem concebidas 
estátuas, erectas solenemente 
em seus pedestais, como que a 
servirem de pórtico de ingresso 
à zona privilegiada, que circunda 
a Basílica. É uma homenagem 
silenciosa a quatro insignes dou-
tores daIgreja, que, em diversas 
eras da sua história, honraram 

Maria, com a sua pregação eos 
seus escritos, refutando os er-
ros e apresentando a verdadeira 
doutrina em oposição às here-
sias, que, descarada ou disfar-
çadamente, se iam infiltrando 
entre o povo de Deus.

É bom conhecer estes insig-
nes lutadores, que, além de ou-
tras razões para serem homena-
geados, foram grandes devotos 
de Maria, a Quem, de modo es-
pecial, consagraram as suas inte-
ligências e os seus escritos, que 
ainda hoje são doutrina certa e 
segura, para quem deseja apro-
fundar os seus conhecimentos 
teológicos e acrisolar a sua devo-
ção à Santíssima Virgem.

Não fica mal, nesta breve his-
tória do Sameiro, uma palavra 
esclarecedora das suas vidas e 
obras.

SÃO BERNARDO DE CLA-
RAVAL

São Bernardo de Claraval é 
uma daquelas personagens que 
Deus suscita na Sua Igreja, para 
ser farol luminoso, a abrir clarei-
ras, quando parece que os ho-
mens não encontram mais solu-
ções para os grandes problemas 
que a afligem.

Ao descrever uma época difi-
cil da história da Igreja, o autor 
francês F. Mourret diz: Entre 
1125 e 1152, isto é: durante 27 
anos, sucederam-se cinco Papas 

sobre a cátedra de São Pedro; 
realizou-se um concílio ecu-
ménico; empreendeu-se uma 
Cruzada; hereges e cismáticos 
perturbam a fé dos cristãos, en-
quanto que sábios a instruem e 
grandes santos a edificam. À pri-
meira vista, é dificil encontrar al-
guma unidade neste período de 
transição. Mas a unidade desta 
época encontra-se, pelo me-
nos, na acção do grande monge, 
que a domina com o seu génio 
e a penetra com a sua inspira-
ção. Bernardo de Claraval, con-
selheiro de Papas, luminar dos 
concílios, pregador da Cruzada, 
o mais temível adversário das 
heresias eo mais eminente re-
presentante das ciências sagra-
das, ele assegura à Igreja a vitória 
sobre os poderes políticos que a 
pretendem subjugar. 

Este ilustre Santo foi o meio 
de que se serviu a Providência 
para dar o impulso definitivo 
à vida dos monges de Cister. 
Em Janeiro de 1112, entrou no 
mosteiro de Citeaux, com trinta 
companheiros, dos quais qua-
tro são seus irmãos de sangue e 
um tio. Com a sua piedade e o 
seu fervor cresce o número e o 
espirito dos monges, rejuvenes-
cendo-se o Instituto. Começam 
a fundar-se novas comunidades, 
entre as quais a de Claraval, de 
que foi nomeado superior, ape-
nas com 25 anos de idade. A sua 

OS DOUTORES MARIANOS

fama espalhou-se ao largo e as 
fundações sucedem-se num rit-
mo incontrolável, de tal modo 
que, à sua morte, eram trezentos 
e quarenta e oito os mosteiros de 
Cister.

Sâo Bernardo de Claraval dei-
xou larga obra ascética e mística. 
É no seu Comentário ao Cântico 
dos Cânticos, que ele se reve-
la um profundo doutor da vida 
mística. O seu espírito perspicaz 
deixou-nos, em simples frases, 
pedaços de doutrina, que não 
esquecem fácilmente: “A medida 
de amar – diz ele – é amar sem 
medida” ; “Suprimamos a von-
tade própria…e já não haverá 
inferno”; “No caminho da santi-
dade, quem não avança recua”; 
“Tudo o que se junta às nossas 
vaidades é um roubo feito às 
nossas necessidades”; “Um in-
sensato no trono (no poder) é 
como um macaco em cima de 
um telhado”.

A doçura com que expõe a 
doutrina, mesmo a mais dura e 
exigente, valeu-lhe o título de 
“Doutor melífluo”. A coragem 
e o amor com que defendeu os 
privilégios de Maria Santíssima 
dá-lhe o direito de enfileirar na 
galeria dos DOUTORES MA-
RIANOS. 

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

OUTUBRO
758,00 € 1.096,50 €
40,00 € 20,00 €
15,00 € 20,00 €
10,00 € 100,00 €
10,00 € 15,00 €
50,00 € 40,00 €

TOTAL 883,00 €

Nota: Donativos recebidos em novembro 2021

UM PRESENTE SABE BEM, MAS A 
PRESENÇA FAZ MELHOR!

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS
Valor Estimada da Obra 180.000,00€
Valor Anterior: 176.322,00€

OFERTAS VALOR EM FALTA
Maria da Conceição Santos 20,00 € 176.322,00 €
Luísa Mirando 20,00 € 176.322,00 €
Anónimo 100,00 € 176.322,00 €
Lurdes Moura 20,00 € 176.322,00 €
Delfim Machado 100,00 € 176.322,00 €

TOTAL 260,00 € 176.322,00 €
Nota: Donativos recebidos outubro 2021

 1. «se quiséssemos de verdade — Previne valter hugo mãe —, Poderíamos ser 
muito melhores». e o «mínimo que Poderíamos fazer seria agradeCer». Para tal, 
não neCessitávamos de muitas embalagens Para desPeJar nem de muitos embrulhos 
Para abrir.

2. é Claro que tudo isto faz as delíCias dos mais Pequenos. e nem sequer Costuma 
entediar os mais CresCidos. semPre Pode haver um signifiCado inesqueCível em Cada 
signifiCante, Por mais desinteressante que Pareça.

3. Por esta altura, é enterneCedor ver a Cortesia aPrumada de quem ofereCe. e 
sentir a gentileza emoCionada de quem reCebe. mais do que a utilidade que uma 
Peça Possa ter, o que avulta é a lembrança de quem a entregamos.

4. no entanto, o que PreCisamos de abrir não são os PaCotes de reCordações, mas 
as «avenidas» do Coração. em Cada Prenda, vai o Coração de quem dá Para o 
Coração de quem aCeita. este, ao olhar Para o obJeCto dado, Consegue «ver» a 
Pessoa que o deu.

5. enfim, os Presentes «sabem» semPre bem. mas não há dúvida de que o melhor 
Presente é o Presente da Presença. Como PerCebeu zygmunt bauman, «a solidão é a 
maior ameaça», Pelo que que a maior CarênCia será a Presença.

6. alegamos que não temos temPo. mas, mais do que de temPo, é Provável que 
seJamos todos «órfãos» de disPonibilidade. Corremos tanto de lugar Para lugar, 
vazamos tão aPressadamente PaCotes intermináveis de Presentes que nem damos Con-
ta de que terá faltado aquele sorriso, aquele abraço, aquela esCuta. que — quem 
sabe — até Poderiam ter sido os últimos.

7. satisfazemo-nos Com o CumPrimento de um ritual, quando a Prioridade era 
que o afeCto da Presença se tornasse habitual. ainda bem que existe o natal 
Para nos tornar um PouCo mais humanos e sensíveis. e talvez um PouCo menos 
gelados e indiferentes.

8. é Por isso que o natal deveria ser um «hoJe» sem «amanhã». o natal nunCa 
deveria Passar e nós nunCa deveríamos Passar Pelo natal aPenas a Correr e a 
Comer, a ComPrar e a entregar. só que, ao Contrário do que sugere a mais Célebre 
melodia natalíCia — «all is Calm, all is bright» —, nem tudo está Calmo, nem tudo 
é brilhante.

9. ainda há muitos atroPelos na vida e demasiadas sombras nos Corações. mas, 
Como Poetou marília garCia, «se a gente Prestar atenção e fizer silênCio, Pode ser 
que ouça alguma mensagem Perdida no ar».

10. nestes temPos sem temPo — em que dizemos quase tudo e não ouvimos quase 
nada —, é hora de Começar a ouvir tantas mensagens Perdidas. e terá Chegado o 
momento de estar ao lado de tantas Pessoas abandonadas!

Cón. João antónio teixeira
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AGRADECIMENTO
A Confraria do Sameiro agradece penho-
radamente a uma devota, que pretende 
manter o anonimato, e que ofereceu as 
flores para o altar de Nossa Senhora, no 
dia da Sua Festa, 8 de Dezembro, no valor 
de 700,00€.
Muito obrigado! 
Nossa Senhora do Sameiro a cumule de 
bênçãos, bem como a toda a sua família!


