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ESTÁ NA HORA DE ACORDAR!
A data vai-se aproximando… 

No dia 15 de maio que já esprei-
ta, completam-se 40 anos sobre 
a vinda do Papa São João Paulo II 
ao Sameiro. 

Foi um dia de glória. Jornada 
única. Momento inesquecível. 
Honra imensa para o Sameiro, 
para Braga, para o país mariano 
que somos.

Preparando a comemoração 
de tão faustoso evento, dispuse-
mo-nos à sequencial organiza-
ção de uma série de exposições.

Na cripta encontra-se a pri-
meira delas – “Olhares da Im-
prensa”, que reúne quanto nos 
mass media daquela altura se 
publicou.

No mesmo local surgiu de-
pois a segunda – “Olhares dos 
fotógrafos”, com retratos de Luís 
Machado (Foto S. Vicente) e Ma-
nuel Pinho.

A terceira exposição está di-
vidida entre a Basílica e o Posto 
de Turismo. Intitula-se “Olhares 
para os objetos”. Podem con-
templar-se as toalhas preparadas 
para a receção ao Papa (no, então, 
Centro Apostólico do Sameiro, 
agora Hotel João Paulo II), as 
louças concebidas para o almoço 
(este acabou por não acontecer, 
dado o atraso na chegada do 
Sumo Pontífice), o paramento 
com que celebrou, os pratos co-
memorativos que se fabricaram, 
as medalhas que o representa-
ram, os livros que se usaram du-
rante a Eucaristia (missal e guião 
para os fiéis), o círio e o solidéu… 
Enfim, muitas marcas a saborear, 
para festivamente reviver.

Voltamos às fotografias na 
quarta exposição, assim como 

regressamos à cripta. Desta vez 
folheamos dois álbuns coloca-
dos à nossa disposição, um de 
Mons. Silva Araújo (ofereceu-o 
à Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro. Profunda gratidão!) 
e outro de Ana Célia Gomes 
Marques, que nos ajuda a reviver 
todo o clima de preparação do 
fenómeno. Esta exposição intitu-
la-se: “Folheando os álbuns”.

No introito dela pode ler-se: 
“O cenário estava lindo. A Ave-
nida do Sameiro (tantas vezes 
assim chamada) era uma festa. 
O altar – agregado ao Cruzeiro 
monumental - estava um primor, 
que até pôs bonitas todas as fo-
tos. O ar respirava alegria.

E que dizer do esmero com 
que tudo foi preparado no Cen-
tro Apostólico para receber o 
Papa, na refeição, no quarto onde 
se pensava iria repousar por uns 
instantes, no hall de entrada, na 
fachada e espaços fronteiriços?!

O álbum de Ana Célia Gomes 
Marques é testemunho eloquen-
te de tudo isso e proporciona-nos 
o pagamento de uma dívida. Na 
verdade, alguém já se lembrou 
de agradecer tamanho empenho 
e diligência, em matrimónio com 
bom gosto e coração?!

Pois bem, a todos quantos 
prepararam a festa, aí vai, a ple-
nos pulmões: MUITO E MUITO 
OBRIGADO!”.

TEMOS CAMINHO FEITO

Mas queremos prosseguir, até 
à meta – o próximo 15 de maio. 
Nesse sentido, voltamos a pe-
dir a colaboração de todos – já 
o fizéramos no pretérito mês de 
agosto de 2021. E os desafios 

são estes: 1) façam-nos chegar 
o vosso testemunho, as vossas 
recordações, as vossas emoções 
em texto (não mais que uma 
página A4, em Times New Ro-
man, 12, espaçamento 1,5); 2) 
as bordadeiras embelezem, por 
favor, um lenço alusivo ao Papa 
S. João Paulo II e à sua vinda ao 
Sameiro. Bordem, por exemplo, 
as letras: “40 anos depois: obri-
gado, S. João Paulo II”; ou “Viva o 
Papa S. João Paulo II”; ou “Braga 
não esquece o Papa S. João Paulo 
II”; ainda “Roga por nós, S. João 
Paulo II”, ou outra frase do géne-
ro. E podem acrescentar algum 
desenho, do Papa, da Basílica… 
E ainda as datas: 15 de maio de 
1982 – 15 de maio de 2022.

Os lenços bordados deverão 
ser entregues no Posto de Turis-
mo do Sameiro até ao dia 25 de 
abril de 2022. Um júri escolherá 
o que entenda ser mais bonito e 
esse – desde  já para isso solicita-
mos autorização -  será oferecido 
ao Papa Francisco, com o convi-
te a que nos visite, também ele, 
aquando das Jornadas Mundiais 
da Juventude, em 2023.   

Os contactos que se podem 
usar (para informações ou para 
aportação de materiais) são: Pos-
to de Turismo do Sameiro – Tel.: 
253 303 400; email: postodeturis-
mo@santuariodosameiro.pt

Contamos com todos. A his-
tória somos nós hoje quem a 
escreve. E queremos escrevê-la 
com brilho e dignidade. 

Que a Mãe nos inspire e 
acompanhe sempre!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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CONTACTOS CONFRARIA DO SAMEIRO

Secretaria ............................................................... 253 303 401

Reitor do Santuário .............................................. 253 303 402

Basílica do Sameiro ............................................... 253 303 403

Casa das Estampas ............................................... 253 303 404

Ecos do Sameiro ................................................... 253 303 406

Posto de Turismo ................................................... 253 303 400

Apoio à Reitoria .................................................... 253 087 861

PEDIDO 
“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

IBAN (BANCO MONTEPIO): PT50.0036.0038.99100751254.74

PAGARAM ASSINATURAS
PELO CORREIO
 100,00  -  Manuel Vieira Gonçalves

   75,00  -  José Gomes Costa.

   65,00  -  Maria Alcina Costa Tomé Gomes.

  40,00  -  Teresa Silva Machado. 

   35,00  -  José Vitorino Veloso.

   30,00  -  Jaime Manuel Menezes Noronha Vasconcelos,  

   Joaquim Esteves Salgueiro.

   25,00  - Maria Lurdes Antunes Campelos, 

   Carlos Teixeira Pinheiro.

   20,00  - Clotilde Rodrigues Correia,

   Maria Florinda Vieira G. L. Santos, 

   Guilhermina Fernandes Leques, 

   Maria Fatima Leite Barros Silva, 

   Maria Carmo Galhardo Madeira, 

   Casimiro Costa, 

   Lúcia Assunção Melo Vilela Passos, 

   João Fernandes Gonçalves.

   15,00  - José Jardim Santos, 

   Clara Conceição Sousa Silva Sampaio, 

   Maria Lurdes Antunes Campelo, 

   Victor Emanuel Dionisio Ramos, 

   Artur Pinhal Maceda, 

   Abilio Lopes Martins, 

   Maria Ermelinda Miranda F.M. Osório, 

   Maria Filomena Ramos Faria.

   10,00  -  Maria Conceição Queirós Pimentel Silva, 

   António Teixeira Pereira, 

   Sebastião Pereira, 

   António Ribeiro Lopes, 

   Margarida Maria Caldas Carvalho,

   Amândio José Alves Rios, 

   Maria Filomena Galaghar Silva Dias, 

   Amândio José Alves Rios, 

   Paróquia São Paio Antas (Esposende), 

   António Manuel Pimentel P. Cavaco,

   José Manuel Sousa Machado,

   José Maria Coelho, 

   Francisco Américo Pereira Nóvoa.

NOVOS ASSINANTES
 Victor Emanuel Dionisio Ramos (Pe.).

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

dezembro

Dia 01
Filipe Manuel Vieira Pereira e Ana Isabel da Rocha Abreu

Dia 11
José Henrique da Silva Neves e Paula Alexandra da Cunha Oli-

veira

AGRADECIMENTO

A Confraria do Sameiro 
agradece penhoradamen-
te à D. Glória Pinheiro, a 
oferta das flores para o al-
tar de Nossa Senhora, no 
dia 1 de Janeiro de 2022.

Muito obrigado! 
Nossa Senhora do Sameiro a cumule de bênçãos, 

bem como a toda a sua família!
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Notícias
Grupos inscritos na Reitoria  
do Santuário em Dezembro 2021

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã)  

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

Sábado à tarde,  
Domingos e Dias  

Santos (na Cripta)
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

Horário 
do Santuário

De Novembro a Março

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 18.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 18.00h

O Santuário do Sameiro, em Braga, aco-
lheu, no dia 19 de Dezembro, a família dos 
Arautos do Evangelho para mais uma so-
lene comemoração do Natal de Jesus.

A solene Eucaristia foi presidida pelo 
Cón. José Paulo Abreu, Presidente da 

Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, e 
concelebrada por vários sacerdotes Arau-
tos. 

No final, o Coro e Banda dos Arautos 
deliciaram os presentes com  a execução e 
alguns dos mais belos cânticos natalícios. 

Dia 1 – Missa do Grupo da Paróquia de Óbidos – Patriarcado de Lisboa.  Presidiu o 
pároco, Pe. Ricardo Figueiredo.

Concerto de Natal dos Arautos 
do Evangelho
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No início de um novo ano 
civil, convém renovar as nos-
sas consagrações, em primeiro 
lugar aos Corações de Jesus 
e de Maria, em seguida a São 
José, nosso Pai espiritual e, por 
fim, ao nosso Santo da Anjo 
Guarda, a quem Deus escolheu 
como nosso guia especial à 
santidade. Existe, para este acto 
de consagratório, um belo tex-
to, com aprovação eclesiástica: 

Santo Anjo da Guarda, 
que vedes continuamente a 
face do nosso Pai que está 
nos céus, a vós DEUS me 
confiou desde o início da 
minha vida. Agradeço-vos 
de todo o meu coração por 
vossos amorosos cuidados. 
Entrego-me a vós e vos pro-
meto o meu amor e a mi-
nha fidelidade. Peço-vos: 
protegei-me contra a minha 
fraqueza e contra os ata-
ques dos espíritos malignos; 
iluminai a minha mente e o 
meu coração, a fim de que eu 
sempre reconheça e cumpra 
a vontade de DEUS;e con-
duzi-me à união com DEUS 
Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém.

Gostaria fazer um pequeno 
comentário sobre o conteúdo 
desta consagração:

Santo Anjo da Guarda, que 
vedes continuamente a face do 
nosso Pai que está nos céus. Este 
nosso companheiro celestial, 
que vai ao nosso lado, está ao 
mesmo tempo em DEUS. Ele 
contempla continuamente a 
Sua face. Enquanto nós esta-
mos ainda em peregrinação 
“no vale de lágrimas”, ele já 
está na meta, na visão bea-
tífica de DEUS. Como nosso 
guia e companheiro no nosso 
caminho rumo à Pátria Eterna, 
ele pode ajudar-nos a elevar o 
nosso olhar para DEUS.

A vós DEUS me confiou 
desde o início da minha vida. 
DEUS concedeu a cada um de 
nós um Santo Anjo da Guarda 
pessoal. Quando DEUS criou 
o Anjo que um dia deveria ser 
o nosso protetor e compa-
nheiro, Ele já pensava em nós 
e na nossa eterna salvação. 

Se tivéssemos tido a possibi-
lidade de escolher um entre 
os milhões de Anjos, não po-
deríamos encontrar nenhum 
companheiro melhor do que 
aquele que DEUS nos deu.

Agradeço-vos de todo o meu 
coração por vossos amorosos 
cuidados. Depois de Nosso Se-
nhor e da nossa Mãe Celestial, 
ninguém nos ama tanto como 
o nosso Santo Anjo da Guarda. 
Só no fim da nossa vida reco-

nheceremos quanto o nosso 
Anjo da Guarda fez por nós e 
quão pouco lhe agradecemos. 
Portanto, deveríamos conti-
nuamente agradecer de todo 
o coração ao nosso Anjo da 
Guarda. Isto o alegrará e abri-
rá o nosso coração para novas 
graças.

Entrego-me a vós e vos pro-
meto o meu amor e a minha fi-
delidade.               “Entrego-me 
a vós...”. O que isto significa? 
Através da Consagração, en-
trega-mo-nos a nós mesmos ao 
Anjo, ou seja, confiamos tudo 
o que somos e temos, o nos-
so corpo e a nossa alma aos 
amorosos cuidados do Anjo, 
de maneira voluntária e com 

plena consciência, e não só por 
um determinado tempo, mas 
para sempre.

“... e vos prometo o meu amor 
e a minha fidelidade”. O ato 
de entrega de nós mesmos ao 
Santo Anjo é acompanhado 
por uma promessa: a partir 
de agora, queremos, em santa 
amizade, com amor, fidelidade 
e obediência solícita, estar uni-
dos a ele como representante 
de DEUS ao nosso lado.

Na segunda parte da oração 
da consagração ao Santo Anjo 
da Guarda, há uma relação en-
tre os três pedidos ao Anjo da 
Guarda e os três graus da vida 
espiritual, que se chamam tra-
dicionalmente: caminho da 
purificação, caminho da ilumi-
nação e caminho da união.

O CAMINHO
DA PURIFICAÇÃO
Pedimos ao Santo Anjo da 

Guarda, na senda deste cami-
nho: “protegei-me contra minha 
fraqueza e contra os ataques dos 
espíritos malignos”.

A característica predominan-
te do caminho da purificação 

é a conversão, a purificação do 
coração (cf. Mc 1,15). Então, a 
primeira tarefa do nosso Santo 
Anjo da Guarda é a de ajudar-
-nos na purificação dos nossos 
pecados, para assim morrermos 
ao pecado e nos voltarmos cada 
vez mais para DEUS. O Santo 
Anjo da Guarda é-nos dado 
como protetor particular contra 
os espíritos malignos, que nos 
tentam para o pecado e nos afli-
gem. Ele ajuda-nos, também, a 
sermos vigilantes e perseveran-
tes no combate, de modo que 
não sucumbamos, mas sim, 
fortificados no bem, possamos 
sair da luta vitoriosos.

O caminho da iluminação
Pedimos ao Santo Anjo da 

Guarda, na senda deste cami-
nho: “iluminai a minha mente 
e o meu coração, a fim de que 
eu sempre reconheça e cumpra 
a vontade de DEUS”. O cres-
cimento no conhecimento de 
DEUS, da Sua grandeza, do 
Seu amor e da Sua vontade 
tem uma importância decisiva 
para o progresso do nosso ca-
minho para DEUS. DEUS ilu-
mina a nossa mente e o nosso 
coração, normalmente, por in-
termédio dos Santos Anjos.

O CAMINHO DA UNIÃO
Na senda deste caminho, pe-

dimos ao Santo Anjo da Guarda: 
“Conduzi-me à união com DEUS 
Pai e Filho e Espírito Santo”. Aqui, 
o Santo Anjo da Guarda cumpre 
a sua missão – admoestando, 
iluminando, guiando, fortifican-
do, consolando, acendendo o 
ardor do amor –, por assim dizer, 
como o “amigo do Esposo” que 
conduz a esposa (seu protegido) 
para a união perfeita com Cristo, 
o esposo, já na vida terrena e de-
pois, na eterna comunhão com 
o DEUS Uno e Trino.

Se alguém dos leitores dos 
Ecos do Sameiro desejar fazer a 
Consagração ao Anjo da Guar-
da, dirija-se ao Pe. Leonardo, 
no Priorado da Santa Cruz, 
Via Falperra - Sameiro (TM 
960 194 876).

P. armín maria

Prior da Ordem de Santa Cruz - 
Sameiro

Uma Consagração ao Santo Anjo da Guarda
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ADMISSÃO DE NOVOS IRMÃOS 
DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

JUBILEUS DE CASAMENTO
dezembro

BODAS DE PRATA
 → José Francisco da Mota Fernandes 

e Ana Gabriela Gonçalves Costa Fernandes,  
Ferreiros (Braga)

 → Filipe Joaquim Pereira Vilar  
e Liliana Filipa Martins Ferreira Vilar, Carreira (Barcelos)

 → Joaquim Fernandes Gomes Couto  
e Paula Cristina Pereira da Silva Couto, Arentim (Braga)

 → João Jorge Sá Oliveira e Elisa da Conceição Gomes Costa 
Maio, Arcozelo (Barcelos)

 → Luís Barbosa Martins e Laurinda da Silva Martins,  
Azões (Vila Verde)

 → José Maria Ribeiro 
 e Ana Daniela Vieira Monteiro, Gerês

BODAS DE OURO
 → Adélio Gomes Costa Maio  

e Maria Amélia Pereira Gomes Costa, Viatodos (Barcelos)
 → Mário Macedo de Lima e Maria Fernanda Pereira Caldas Ri-

beiro, Prazins – Santa Eufémia (Guimarães)
 → José Pinheiro da Costa  

e Maria Josefa Ferreira da Silva Costa, Vila Verde
 → Ramiro do Vale Ferreira e Carolina Eulália Pereira Machado 

Ferreira, Gualtar (Braga)
 → Joaquim Peixoto Veiga e Maria da Conceição Rocha Martins, 

Aveleda (Braga)
 → Joaquim Ferreira Cruz e Ana Cardoso Ferreira, Priscos (Braga)
 → Virgílio Martins Rodrigues e Maria Francina Ferreira Crespo 

de Sousa, Caldas das Taipas
 → José Guedes Freitas e Rosa Maria Ferreira Sousa Crespo Frei-

tas, Cova da Piedade (Almada)
 → Auspício Melo da Silva  

e Emília Oliveira Gomes Castro e Silva, Gualtar (Braga)
 → José Novais Duarte e Maria Pinto Coelho Novais Duarte,  

Real (Braga)

POESIA DO SAMEIRO

SALUS INFIRMORUM

À desolada enferma que jazia
No seu leito de dor, raiou uma esperança,
Como aurora, no céu, risonha e mansa, 
A dissipar a noite mais sombria.

 Eras tu, Virgem Mãe, quem lhe sorria
 - Celeste íris de amor e de bonança.
 Ela a teus braços se confia e lança,
 Numa ânsia de vida e de alegria.

Por mão da caridade conduzida,
Sobe a montanha Ei-la a teus pés, confiante,
Entre a sombra da morte e a luz da vida.

 Passou Jesus na Hóstia Consagrada.
 Tu pediste por ela e, nesse instante:
 “Estou curada! –exclama – Estou curada!”

P. barbosa CamPos

“Ecos do Sameiro”, Novembro de 1928
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Quem chega ao Sameiro, e 
se volta para o santuário, depa-
ra com quatro bem concebidas 
estátuas, erectas solenemen-
te em seus pedestais, como 
que a servirem de pórtico de 
ingresso à zona privilegiada, 
que circunda a Basílica. É uma 
homenagem silenciosa a qua-
tro insignes doutores daIgreja, 
que, em diversas eras da sua 
história, honraram Maria, com 
a sua pregação eos seus escri-
tos, refutando os erros e apre-
sentando a verdadeira doutri-
na em oposição às heresias, 
que, descarada ou disfarçada-
mente, se iam infiltrando entre 
o povo de Deus.

É bom conhecer estes 
insignes lutadores, que, 
além de outras razões para 
serem homenageados, foram 
grandes devotos de Maria, 
a Quem, de modo especial, 
consagraram as suas inteli-
gências e os seus escritos, que 
ainda hoje são doutrina certa 
e segura, para quem deseja 
aprofundar os seus conheci-

mentos teológicos e acrisolar 
a sua devoção à Santíssima 
Virgem.

Não fica mal, nesta breve 
história do Sameiro, uma pa-
lavra esclarecedora das suas 
vidas e obras.

Santo António de Lisboa
Santo António nasceu em 

Lisboa, em 15 de Agosto de 
1195, recebendo, no Baptis-
mo o nome de Fernando de 
Bulhões. Ainda muito jovem, 
entrou no mosteiro de São 
Vicente de Fora, dos Cónegos 
Regulares de Santo Agostinho.

Duante 10 anos estudou no 
Convento de Santa Cruz, em 
Coimbra, onde foi ordenado 
sacerdote.

Ao contemplaros corpos dos 
cinco primeiros missionários, 
martirizados em Marrocos, 
sente no seu coração um forte 
desejo de os imitar. Para isso, 
muda para a Ordem Francis-
cana, onde toma o nome de 
António, e, obtida a permissão 
dos seus superiores, parte para 

a África, para pregar o Evan-
gelho aos mouros. Uma enfre-
midade obriga-o a regressar a 
Portugal, mas o barco em que 
viaja, batido por forte tempes-
tade, vai aportar à Sicília, onde 
Frei António desembarca.

Em Maio de 1221, toma par-
te, em Assis, na Itália, no Capí-
tulo Geral da Ordem, ainda em 
vida de São Francisco.

Durante 10 anos levou uma 
vida da mais alta contempla-
ção e penitência, espalhando 
tesouros de luz e graça, quer 
como Professor de Teologia, em 
Montpellier, Toulouse e Pádua, 
quer como pregador em Itália 
e sul de França. Pregava ao ar 
livre, pois os templos não po-
diam albergar as multidões que 
o queriam ouvir, tornando-se a 
sua vida uma série continua de 
prodígios e milagres. Entre ou-
tras aparições, conta-se que lhe 
apareceu o Menino Jesus, que 
repousou nos seus braços.

Pelo seu conhecimento pro-
fundo da Sagrada Escritura, 

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

autoria do Cónego José Bor-
ges, na altura Reitor do San-
tuário do Sameiro, e que nos 
dá uma fidedigna imagem da 
origem deste belo espaço, o 
porquê, quando e o que re-
presenta para todos os portu-
gueses.

Como temos recebido 
imensos pedidos para “con-
tarmos a história do Samei-
ro”, vamos, a partir deste 
número do Ecos do Sameiro, 
socorrendo-nos do livro aci-
ma citado, para podermos 
responder aos anseios daque-
les, e de outros provavelmen-
te, interessados em conhecer 
esta bonita história.

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

(continuação do número anterior)

OS DOUTORES MARIANOS
principalmente do Evangelho, 
mereceu ser chamado “Arca do 
Testamento” e “Doutor Evangé-
lico” e pela força com que refu-
tava as doutrinas heréticas do 
seu tempo, “Martelo das Her-
sias”. 

Profundo devoto de Maria, 
todo se iluminava quando, na 
sua pregação se referia à Mãe 
de Jesus, cujas virtudes e pri-
vilégios exaltava, com as pala-
vras de um filho apaixonado. 
Passou os seus últimos dois 
meses numa vida mais angéli-
ca do que humana, na ermida 
de Arcella, junto da cidade de 
Pádua, onde veio a falecer no 
dia 13 de Junho de 1231, com 
36 anos de idade.

Foi canonizado onze meses 
mais tarde, em Maio de 1233. 
Em 1934, foi declarado oficial-
mente Padroeiro de Portugal 
e em 1946, Doutor da Santa 
Igreja.     

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

(continua no próximo número)
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POESIA DO SAMEIRO

À VIRGEM DO SAMEIRO

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS

NOME OFERTAS
Ofertas Casa das Estampas 4.900,30 €
Anónimo 10,00 €
José 5,00 €
Maria Macedo de Lima e Maria Fernanda Ribeiro 
(bodas de ouro) 50,00 €

Anónimo 50,00 €
José Pinheiro 150,00 €
Anónima 100,00 €
Luisa Maria Gomes Ferreira Braga 100,00 €
Joaquim Peixoto Veiga e esposa (bodas de ouro) 40,00 €
Luis Martins e Laurinda Matias (bodas de prata) 20,00 €
José Novais Duarte e Maria Pinto Coelho Novais Duarte 
(bodas de ouro) 50,00 €

Total 5475,30 €

Nota: Donativos recebidos em dezembro 2021

VALOR ESTIMADA DA OBRA 180.000,00 €

VALOR ANTERIOR: 176.062,00 €

OFERTAS
VALOR EM 

FALTA
Rosa Oliveira 5,00 € 176.057,00 €  
Anónimo 3,00 € 176.054,00 €  
Anónimo 20,00 € 176.034,00 €  
Anónimo 100,00 € 175.934,00 €  

Total 128,00 € 175.934,00 €  

Nota: Donativos recebidos dezembro 2021

1. A esta hora, são já mui-
tos os presépios que estão a 
ser desmontados. Mas será 
que a sua lição alguma vez 
terá sido apreendida?

2. O presépio assinala que 
Deus entra na nossa história 
não pela via da opulência, 
mas pela via da humildade. O 
sinal de Deus não está num 
palácio. Está numa manje-
doura. O sinal de Deus — ga-
rantem os enviados celestes 
— não é um rei, um presiden-
te ou um gestor; é um meni-
no (cf. Lc 2, 12)

3. Divino não é o grande 
caber no grande. Isso qual-
quer humano consegue. Di-
vino é o infinitamente grande 
caber no infinitamente pe-
queno. Vale a pena recordar, a 
este propósito, o aforismo de 
Hölderlin: «Non coerceri ma-
ximo, contineri tamen a mini-
mo, divinum est» («Não ser 
abarcado pelo máximo, mas 
deixar-se abarcar pelo míni-
mo, isso é que é divino»).

4. De facto, Deus inver-
te o máximo e o mínimo, o 
maior e o menor, o grande 
e o pequeno. O máximo é o 
que parece mínimo. O maior 
é o que se apresenta como 
menor. O verdadeiramen-
te grande é o que nos surge 
como pequeno.

5. Como Jesus foi sempre 
a transparência do Pai — 
«quem Me vê, vê o Pai» (Jo 
14, 9) —, não deveria a Igreja 

procurar ser a transparência 
de Jesus? Para tal, não basta 
ser o eco das Suas palavras. 
É fundamental procurar ser a 
reprodução das Suas atitudes, 
dos Seus gestos.

6. Jesus é a Palavra feita 
vida e a vida feita Palavra. Pa-
lavra e vida estão unidas em 
Jesus.

7. Num tempo em que se 
gritam tantas palavras, faz 
pena que a Palavra de Jesus 
seja remetida ao silêncio e 
atirada para o esquecimento. 
Se a memória a guarda, a prá-
tica, muitas vezes, parece que 
não a acolhe.

8. A Igreja tem de procu-
rar ser espelho e jamais pode 
ser muro. Assim, em vez de 
desmontarmos o presépio, 
procuremos transferi-lo: do 
templo para o tempo, das 
imagens para a vida. É na vida 
que Jesus quer renascer para 
nós. É na vida que Jesus quer 
que renasçamos para Ele.

9. E nunca esqueçamos a 
sua permanente lição. O pre-
sépio é o certificado da hu-
mildade de Deus e o convite 
ao despojamento da Igreja.

10. Deus não está no mun-
do pela pompa. Deus vem 
pela simplicidade e pela po-
breza. 

Uma Igreja pobre será 
(sempre) a maior riqueza que 
teremos para oferecer.

Cón. João antónio teixeira

NÃO ARRUMEMOS O PRESÉPIO
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O SÁBIO E A PEDRA
Há muito tempo atrás ha-

via um sábio que não poupa-
va esforços para ensinar bons 
hábitos ao seu povo. Frequen-
temente fazia coisas que pare-
ciam estranhas e inúteis. Mas 
tudo o que fazia era para en-
sinar o povo a ser trabalhador 
e cauteloso. E o sábio sempre 
dizia: nada de bom pode vir a 
uma nação cujo povo reclama 
e espera que os outros resol-
vam os seus problemas. Deus 
dá as coisas boas da vida a 
quem lida com suas dificulda-
des por sua conta. 

Certa noite, enquanto to-
dos dormiam, o sábio pôs uma 
enorme pedra na estrada. De-
pois foi-se esconder atrás de 
uma cerca. E esperou para ver 
o que ia acontecer. Passado 
algum tempo, primeiro veio 
um fazendeiro com uma car-
roça carregada de sementes 
que levava para moagem…. 
Então quando ele viu a pedra 
no meio do caminho disse: 
quem já viu tamanho descui-
do? Porquê esses preguiçosos 
não mandam retirar essa pe-
dra da estrada? E o fazendeiro 
continuou reclamando da inu-
tilidade dos outros.  Mas sem 

ao menos ele mesmo tocar na 
pedra. 

Logo depois um jovem 
soldado veio cantando pela 
estrada. Ele pensava na ma-
ravilhosa coragem que mos-
traria na guerra. E não viu a 
pedra. Então tropeçou nela e 
estatelou-se no chão. Ergueu-
-se, sacudiu a poeira da roupa, 
pegou a espada e enfureceu-
-se com os preguiçosos que 
insensatamente haviam lar-
gado aquela pedra imensa na 
estrada. Então ele também se 
afastou sem pensar uma úni-
ca vez que ele próprio poderia 
retirar a pedra. 

E assim correu o dia. Todos 
os que por ali passavam, re-
clamavam, resmungavam por 
causa da pedra no meio da es-
trada. Mas ninguém a tocava. 

Finalmente, ao cair da noi-
te, a filha do moleiro por lá 
passou. Era muito trabalhado-
ra. Estava cansada pois desde 
cedo andava ocupada no moi-
nho. Mas disse a si mesma: 
já está escurecendo. Alguém 
pode tropeçar nesta pedra. E 
se ferir gravemente. Vou tirá-la 
do caminho. E tentou arrastar 

dali a pedra. Era muito pesada. 
Mas a moça empurrou e em-
purrou e puxou e inclinou até 
que conseguiu retirá-la do lu-
gar. Para sua surpresa, a jovem 
encontrou uma caixa debaixo 
da pedra. Então ela ergueu a 
caixa e era muito pesada pois 
estava cheia de alguma coisa. 
Havia na tampa os seguintes 
dizeres: esta caixa pertence a 
quem retirar esta pedra.  En-
tão a jovem abriu e descobriu 
que estava cheia de ouro. A 
filha do moleiro foi para casa 
correndo com o coração feliz. 

Quando o fazendeiro viu … 
todos aqueles que passavam 
pela estrada ouvir o que havia 

ocorrido e se juntaram em tor-
no do local onde a pedra esta-
va envolveram o pó da estrada 
na esperança de encontrar um 
pedaço de ouro que seja que 
fosse

O sábio então apareceu e 
disse: meus amigos, com fre-
quência encontramos obs-
táculos/fardos no caminho. 
Podemos reclamar alto e bom 
som enquanto nos desviamos 
deles ou podemos erguê-los 
e descobrir o que eles signifi-
cam. A deceção é normalmen-
te o preço da preguiça. 

Então o sábio montou no 
seu cavalo e com um delicado 
“boa noite” retirou-se. 


