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RAINHA DA PAZ, ROGAI POR NÓS!
Ficam-nos na retina as ima-

gens dos carrinhos de bebé no 
meio da praça, vazios. A bár-
bara guerra fez indevida ceifa. 
Atravessou que nem seta afia-
da o coração das mães. Cerceou 
carinhos, desvelos, ternura, 
abraços, sonhos. Tudo está aí, 
votado ao vento, aberto à in-
tempérie. As plantas tenras de 
um jardim sonhado bonito fi-
caram na cave do hospital, com 
um letreiro por cima, contra a 
parede, sem pretendentes; ou 
caíram em valas, terra sobre 
anonimato, futuro desfeito por 
um presente hediondo.

Lembramos o miúdo a bater 
ao pai, quase a arrancar-lhe o 
capacete, em gesto de desespero, 
pressentindo ausências doloro-
sas, percebendo a separação imi-
nente. Que a guerra tem provo-
cado isso: pais para um lado, para 
combater; mulher e filhos para 
outro, para não morrer. Quantas 
famílias destroçadas. Quanta dor 
na despedida. Quanta incerteza 
relativamente a reencontros fu-
turos. Quantos exilados, aos mi-
lhões, à procura de um pouco de 
paz, ou só de não morrer, ou do 
silêncio que as sirenes espantam. 

Não esqueço as mãos que 
limpam janelas nos comboios, 
dizendo adeus a quem fica no 
cais. Quem pode ficar insensí-
vel?! – Só mesmo quem olha 
a realidade de muito longe, da 
outra ponta de uma mesa mui-
to comprida, que põe a huma-
nidade a muitos quilómetros de 
distância.

Corpos pelo chão. Sangue por 
todo o lado. Sacos de plástico a 
embrulhar quem já rumou para 
a casa do Pai. Putrefação. Vidas 
destruídas, algumas na flor da 
idade. Por nenhuma razão le-
gítima, antes por prepotência, 
ditadura, violência gratuita, fe-

rocidade de alma, cinismo, ar-
rogância, jactância, brutalidade, 
frieza, mente perversa. 

Quanto tempo demora a 
construir um prédio, um bairro, 
uma cidade? Quantos investi-
mentos humanos e materiais? 
Quantos impostos de todos? 
Quanto cálculo e carrego? – 
E um míssil basta para tudo 
transformar em escombro. Ci-
dades desfeitas. Prédios arrui-
nados. Paredes furadas. Vidros 
partidos. Pedaços de tijolo por 
todo o lado… Que brutalida-
de! Que horror! A quão bai-
xo consegue chegar o género 
humano, quando os caminhos 
escolhidos não são os de Deus, 
os do bem, os da fraternidade, 
os da bondade, os do respeito 
pelos outros e suas legítimas 
escolhas e autonomia.

Tanta luta por uma casita, 
por uma vida certinha, pelo 
sustento de cada dia, uma vida 
inteira a lutar por isso… e ago-
ra, num ai, tudo cabe numa pe-
quena mala, ou até numa saca 
plástica, num nada, porque em 
nada se tornou tudo, porque a 
nada a vida se reduziu.   

Chega, Putin. Basta de tirania. 
Basta de prepotência. Basta de 
horrível e inqualificável violên-
cia. Basta de desumanidade. Bas-
ta de pânico e de horror. Emenda 
caminho. Ninguém te escolheu 
para dono do mundo. Converte-
-te, tu e os teus colaboradores 
diretos, escritores contigo desta 
página muito negra da história. 

Felizmente há um outro 
lado. Há sempre um outro lado.

Um primeiro sublinhado 
para Zelensky, que preferiu fi-
car com o povo, a descansar em 
paraísos dourados.   

Uma outra palavra de imenso 
apreço e admiração pelo povo 

ucraniano. Tenta conter-se nas 
palavras, mesmo quando não 
consegue segurar as lágrimas. 
A sofrer horrivelmente, mas 
resiliente. Resiste como pode. 
Solidários uns com os outros. 
Amam o seu país, que desejam 
livre e autónomo, construído 
por eles e próspero para todos. 

Outra palavra muito senti-
da e grata para a solidariedade 
efetiva e afetiva de tanta e tanta 
gente. Heróis de carne e osso 
têm dado tudo, tempo, bens, 
esforços, cansaços e canseiras 
para minimizar a terrível dor e 
prestar socorro aos ucranianos 
perseguidos, exilados, erran-
tes à procura de teto, alimento, 
braços amigos e futuro risonho. 

Também de diplomacia, de 
orações, de palavras de incen-
tivo, de medidas dissuasoras à 
guerra se tem tecido a teia da 
almejada paz. A todos os que 
para a diminuição do pesadelo 
têm contribuído, de Deus surja 
a merecida recompensa. 

O Papa Francisco acaba de 
consagrar a Rússia e a Ucrânia 
a Nossa Senhora. Resulte daí 
um tempo novo, de concórdia e 
serenidade.

Quero concluir com um forte 
apelo. Em Fátima, Nossa Se-
nhora pediu a reza do terço, 
para obtenção da paz. E falou 
concretamente da Rússia. Va-
mos a isso, vamos rezar o terço 
a pedir a paz?!

Que a Mãe no-la conceda. 
Quanto antes. A bem de todos 
os envolvidos na guerra. A bem 
do mundo. 

Rainha da paz, rogai por to-
dos. Rainha da paz, rogai por 
nós!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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AVISO
Pedimos a todos os assinantes do Ecos do 
Sameiro e que pagam a assinatura através 
de Vale Postal ou Cheque, que os enviem 
em favor da Confraria de Nossa Senhora 
do Monte Sameiro, pois só assim é que 
podemos levantá-los.

Obrigado
Confraria do Sameiro

POESIA DO SAMEIRO
SÚPLICA À VIRGEM MARIA

Nossa Senhora do Sameiro
Mâe soberana de todos nós
Ouvi-nos, solícita e carinhosa,
Pois a Vós erguemos nossa voz.

 É triste este momento…
 Jamais acolhemos o canto de louvor
 Que Maria da GraçaAbreu Cruz
 Vos dedica com tanta doçura e amor.

Maria, Mãe bondosa e Imaculada,
Junto a Vosso Coração virginal
E o vosso Divino Filho Jesus

 Acolhei Maria da Graça muito amada,
 E, com toda a milícia celestial,

 Fazei que goze, agora, Vossa DivinaLuz.

alexandra Carrilho

“Ecos do Sameiro”, Outubro de 1996
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Notícias

Perante o drama da guer-
ra, provocada pela invasão da 
Ucrânia pela Rússia, na qual 
está também mergulhada a 
Europa, com consequências 
mundiais ainda imprevisíveis, 
mas porque acreditamos que 
a Paz é um dom de Deus, pe-
dimo-la insistentemente na 
oração. 

Com esta confiança, a Con-
fraria do Sameiro realizou uma 
Vigília de Oração no pretérito 
dia 4 de março, à noite. A con-
centração das centenas de fiéis 
realizou-se junto à Estátua de 
São João Paulo II, donde parti-
ram em Procissão de Velas até 
à Basílica, acompanhando a 
imagem de Nossa Senhora do 
Sameiro, Rainha da Paz, reci-
tando o Terço, tendo presentes 
as seguintes intenções: 

1ª - Suplicar a Deus pela 
PAZ na Ucrânia, na Europa e 
em todo o mundo. 

2ª- Para que o Senhor Deus, 
que tudo pode, perante a seca 
extrema que já está a sofrer o 
nosso País nos conceda a chu-
va necessária para os nossos 
campos e culturas.

Este momento de oração foi 
presidido pelo Senhor Arce-
bispo Primaz, D. José Cordeiro, 

acompanhado, também, por 
D. Nuno Almeida, Bispo Auxi-
liar; D. Jorge Ortiga, Arcebispo 
Emérito; Cónego José Paulo 
Abreu, Presidente da Confraria 
do Sameiro; Padre Delfim Pinto 
Coelho, Reitor do Santuário, e o 
Padre Ortodoxo Vasyl Bundzyak. 

Como sinal de comunhão 
e solidariedade com o povo 
ucraniano, que vê tanto san-
gue derramado, tantas espe-
ranças sepultadas, mas que 
conta com os nossos esfor-
-ços, pela oração e pela par-
tilha, a Basílica foi ilumina-

da com as cores da bandeira 
ucraniana.

Chegada a Procissão à Crip-
ta do Santuário, o Padre Vasyl 
cantou uma oração de súplica 
pela paz e agradeceu as ora-
ções e toda a solidariedade 
que o povo bracarense tem 
demonstrado para com o povo 
ucraniano nesta hora de sofri-
mento.

Na madrugada do dia 7 
de março, chegaram a Braga, 
quarenta e quatro refugia-
dos ucranianos que, graças à 
união de esforços da Arqui-
diocese de Braga, Sociedade 
de Hotéis do Bom Jesus, da 
Câmara Municipal de Braga, 
Cruz Vermelha e outras, fica-
ram alojados no Hotel João 
Paulo II/ Centro Apostólico 
do Sameiro. 

Não fiquemos indiferentes 
ao sofrimento deste povo ir-
mão! 

À Rainha da Paz, nesta hora 
de tanta dor, supliquemos-Lhe   
que nos alcance de junto de 
Deus estes dons tão urgentes e 
preciosos – a paz e a água – e 
que nos ajude a ser construto-
res de paz, pois onde não há 
capacidade de perdoar, não há 
paz! 

Vigília de oração pela Paz

A 19 de Março, celebra-se a solenida-
de de S. José, pai adoptivo de Jesus e pa-
trono da Santa Igreja. É, também, o Dia 
do Pai! 

Presenteados com um dia magnífico de 
sol, foram muitos os pais, juntamente com 
os seus filhos, que vieram ao Sameiro, nes-
se dia, e, diante da bela imagem de S. José, 
venerada na Basílica, agradeceram graças 
e pediram que ensine a todos os que são 
pais a sê-lo no amor, no acolhimento, na 
ternura, na obediência e na misericórdia e, 
assim, ajudem os filhos a ser bons cristãos 
e honestos cidadãos, capazes de construir 
um mundo melhor.

Glorioso S. José,  
protegei a Santa Igreja;

Defendei a nossa Pátria;

Abençoai os nossos lares;

Sustentai os pais  
e chefes de família;

Livrai-nos da guerra!

Solenidade de S. José
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No lugar do jejum de carne na *Quaresma*, o Papa Francisco 
propõe *15 ações simples de caridade*.

VEJA QUE BONITO: 

  1 - *Cumprimente* sempre e em todo lugar.

  2 - *Dar graças*  (mesmo que não «devas» ou deseje fazê-lo).

  3 - Lembre aos demais o quanto você os *ama*.

  4 - *Cumprimentar com alegria* às pessoas que você vê  
 todos os dias.

  5 - *Ouvir* o que o outro tem a dizer, sem pré julgamentos,  
 *com amor*.

  6 - Parar para *ajudar*. Estar *atento a quem precisa*  
 de você.

 7 - *Animar* a alguém

 8 - *Comemorar as qualidades e os êxitos* do outro.

 9 - *Separar* o que não usa e *doar* a quem necessita.

 10 - *Ajudar quando necessário* para que o outro descanse.

 11 - *Corrigir com amor*, não calar por medo.

 12 - *Ter boas relações* com os que estão *perto de você*.

 13 - *Limpar o que usar em casa*. 

 14 - *Ajudar os outros a superar obstáculos*.

 15 - *Telefonar* para seus pais, se tiver a felicidade de tê-los.

 
• *Jejue de palavras ofensivas* e transmita palavras gentis.

• *Jejue de descontentamentos* e  se encha de gratidão.

• *Jejue da ira* e encha-se de mansidão e paciência.

• *Jejue de pessimismo* e se encha de esperança e otimismo.

• *Jejue de preocupações* e encha-se de confiança em Deus.

• *Jejue de queixas* e se encha das coisas simples da vida

• *Jejue das pressões* e se encha de oração

• *Jejue das tristezas e amarguras* e encha de alegria o coração.

• *Jejue de egoísmo* e encha-se compaixão e pelos demais.

• *Jejue da falta de perdão* e encha-se de atitudes de reconciliação.

• *Jejue das palavras* e se encha de silêncio e de escuta aos outros.

  Se todos nós fizermos  

     este jejum, o quotidiano  

       se encherá de: 

  *PAZ*

  *FÉ*

  *CONFIANÇA*

  *ALEGRIA* 

  *VIDA*

PaPa franCisCo 

PROPOSTA DO PAPA FRANCISCO
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Na terra não há paz: a maldição, 
a mentira, o homicídio, o adultério 
inundam-na (Os. 4, 2).

Estas palavras do profeta 
Oseias mostram o panorama de 
guerra, a todos os níveis, que se 
vive na Ucrânia e em tantas par-
tes do mundo.

Por que não há paz? Será que 
todos desejam, efectivamente, a 
paz? Que fazer, para que a paz 
do mundo deixe de ser uma iro-
nia?

A incapacidade para os ho-
mens de hoje de construir a paz 
é devida ao facto de, obstinada-
mente, se negar a Deus. Se nem 
sempre em palavras nega-se, 
sobretudo, na maneira de viver. 
É o ateísmo prático. Na rebelião 
contra Deus e a Sua lei, torna-se 
impossível construir a paz.

No primeiro dia do ano civil, 
celebrámos a Maternidade divi-
na de Maria. Ela trouxe no seu 
seio Cristo Jesus. Ele é a nossa 

paz, repete S. Paulo – a paz de 
Deus torna-se visível, sensível, 
palpável.

Maria é Mãe. É função das 
mães pacificar os lares, as fa-
mílias. E que é o mundo senão 
a grande família humana, dis-
tribuída por sociedades e na-
ções? Maria é a medianeira, o 
caminho da paz. Caminho que 
há-se passar pelo regresso dos 
homens ao amor e ao temor 
de Deus. Ela mesma cantou a 
divina misericórdia, que se es-
tende a todas as gerações dos 
homens que temem a Deus 
(Lc. 1, 46).

Em Maria, no Seu Imacula-
do Coração, todos encontrarão 
a paz: o pecador intranquilo e 
perturbado na sua consciência 
pelos seus crimes e pecados; as 
famílias desavindas e esque-
cidas dos deveres do amor, da 
fidelidade e da paternidade res-
ponsável; as classes sociais e o 

mundo que ardem em ódios e 
violências.

Com Pio XII repetimos: «Rai-
nha da Paz, rogai por nós e dai 
ao mundo em guerra, a paz por-
que os povos suspiram: a paz na 
verdade, na justiça, na caridade 
de Cristo. Dai-lhe a paz das al-
mas e das armas, para que, na 
tranquilidade da ordem, se dila-
te o Reino de Deus».

EM MARIA ESTÁ A NOSSA ESPERANÇA DE PAZ

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã)  

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

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

Horário 
do Santuário

De Abril a Maio

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 19.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 19.00h

Estamos a organizar o habi-
tual Encontros de Coros para 
o próximo mês de Maio. Foi 
interrompido nestes dois últi-
mos anos face ao contexto da 
pandemia.  Os Encontros irão 
realizar-se nos dias 1, 22 e 29 
de Maio, a partir das 15.00 

horas, na cripta do Santuário. 
Lançamos o apelo e o desafio a 
todos os Grupos Corais Litúr-
gicos a participarem, fazendo a 
sua inscrição através do email: 
secretaria@santuariodosamei-
ro.pt  ou do telefone: 253 087 
861 até ao dia 10 de Abril.

Sendo o Mês de Maio con-
sagrado de forma tão cari-
nhosa a Nossa Senhora, que 
estes Encontros sejam mais 
um meio de expressarmos o 
nosso amor e carinho para 
com a Mãe do Céu! Conta-
mos convosco!

ENCONTRO DE COROS NO SAMEIRO

- Quando não perdoamos aos que nos 
ofendem e queremos pagar o mal com o mal.

- Quando não aceitamos as explicações e 
as desculpas dos outros e queremos resolver 
tudo pela violência.

- Quando não somos capazes de repartir 
pelos outros aquilo que é nosso, para não 
haver tantas desigualdades que provocam a 
inveja e a ambição.

- Quando não somos pacientes e nos irri-
tamos por coisas pequenas.

- Quando não somos capazes de colaborar 
com os outros e queremos só trabalhar sozi-
nhos.

- Quando só pensamos em nós e nos es-
quecemos de ajudar os outros.

A GUERRA COMEÇA À NOSSA PORTA

- Quando acreditamos mais na força de um 
murro do que na força de um abraço.

- Quando não somos capazes de ver em todas 
as pessoas um irmão que devemos amar.
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O SAMEIRO, Solar da Imaculada
Este é o titulo do livro, de 

autoria do Cónego José Borges, 
na altura Reitor do Santuário 
do Sameiro, e que nos dá uma 
fidedigna imagem da origem 
deste belo espaço, o porquê, 
quando e o que representa 
para todos os portugueses.

Como temos recebido 
imensos pedidos para “con-
tarmos a história do Sameiro”, 
vamos, a partir deste número 
do Ecos do Sameiro, socorren-
do-nos do livro acima citado, 
para podermos responder aos 
anseios daqueles, e de outros 
provavelmente, interessados 
em conhecer esta bonita his-
tória.

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)

ao mundo, sobre a dignidade e 
excelência da família.

Daí em diante, o Sameiro 
tornou-se mundialmente co-
nhecido e sucedem-se, umas às 
outras, as peregrinações de gru-
pos, mais ou menos numerosos, 
que aqui vêm de todos os con-
tinentes.

Não exagero neste pequeno 
bosquejo histórico. Basta ver o 
movimento de peregrinos, de 
que, mensalmente fazemos re-
ferência no “Ecos do Sameiro”, 
para convencer os menos cren-
tes, do renome que vem auro-
lando o Sameiro, como centro 
de piedade e culto mariano. 

Deixando aqui esta nota, que 
nos ajuda a seguir a rota do tem-
po e a situar este nobre solar da 
Virgem no momento atual, não 
posso esquecer a necessidade de 
acompanhar a evolução da his-
tória, que já nos ajuda a distin-
guir, de modo bem claro, o pe-
regrinar propriamente dito e o 
surto de turismo, que, podendo 
coorir-se de religioso, passa ra-
pidamente ao inteiramente pro-
fano, que desdiz, de modo bem 
evidente, dos objectivos funda-
cionais, afogandoos no materia-
lismo infelizmente reinante.

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

(continua no próximo número)

ao ouvido de mãe atenta, as 
suas confidências e agradecer os 
Seus favores sem conta.

A minha reflexão não fica por 
aqui. Dou comigo a saudar essa 
longa plêiade de pessoas dedi-
cadas, que tornaram possível tal 
empreendimento, começando 
pelos sacerdotes, que aqui servi-
ram o Povo de Deus, continuan-
do pelos distintos Mesários da 
Confraria, que por aqui deixa-
ram rasto do seu desinteressado 
labor, por tantos trabalhadores, 
que deram o melhor de si mes-
mos, em iniciativas arrojadas e 
trabalho profissional competen-
te, que foi desde a construção 
civil até à jardinagem, passando 
pela limpeza exemplar e adorno 
da Basílica, para o bom acolhi-
mento aos peregrinos.

Os anos foram passando e os 
acontecimentos vieram dar cada 
vez mais notoriedade a este lu-
gar privilegiado de encontro 
das almas com Jesus e com a 
Virgem. Sucederam-se as pe-
regrinações grandiosas, os con-
gressos e outras concentrações 
do povo de Deus. O Santo Pa-
dre Paulo VI elevou à dignidade 
de Basílica menor, o Santuário 
do Sameiro, em 4 de Dezem-
bro de 1964eJoão Paulo II, em 
15 de Maio de 1982, subiu a esta 
Montanha Santa, fazendo dela 
púlpito, para falar, mais uma vez 

A ALMA DO SAMEIRO
À LAIA DE HISTÓRIA

De vez em quando, gosto de 
repousar um pouco, percorren-
do os caminhos, que as árvores 
bem copadas ensombram, tor-
nando mais acolhedores alguns 
recantos do Sameiro. 

A serssa se juntou uma pe-
quena ermida, aonde o povo 
cristão começou a acorrer, movi-
do pela sua piedade e espirito de 
sacrificio.

Foi tal o entusiasmo etão 
acendrada a devoção, que teve 
dese planear obra mais grandio-
sa, que, com o tempo, se trans-
formou na Basílica monumen-
tal, que continuou, pelos anos 
fora, a ser polo de atração emeta 
de muitas e cada vez mais nu-
merosas peregrinações, exigin-
do estruturas capazes deaco-
lherem, com certa comodidade, 
todos quantos pretendiam vi-
sitar a Senhora, confiar-Lhe as 
suas preocupações, ciciar-Lhe, 

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS
Ofertas Casa das Estampas 1.429,00 €

Manuel da Silva Matias de Sousa e esposa (bodas de ouro) 20,00 €

Total 1.449,00 €

Nota: Donativos recebidos em fevereiro 2022
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A CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

A 13 de Julho de 1917, na ter-
ceira Aparição de Fátima – a mais 
importante de todas as seis – 
anunciou Nossa Senhora: «Virei 
pedir a consagração da Rússia ao 
meu Imaculado Coração».

Esta promessa cumpriu-a 
doze anos mais tarde, a 13 de 
Junho de 1929 – festa de Santo 
António, aparecendo à vidente 
Lúcia, na capela do Convento 
de Tuy, Espanha, pronunciando 
então estas palavras: «É chegado 
o momento em que Deus pede 
para o Santo Padre fazer, em 
união com todos os Bispos do 
Mundo, a consagração da Rússia 
ao meu Coração, prometendo 
salvá-lo por este meio».

Passados 55 anos, a 25 de 
Março de 1984, realizou plena-
mente João Paulo II este pedido 
de Nossa Senhora. 

A 8 de Dezembro de 1983, di-
rigiu uma carta a todos os Bispos 
do mundo, pedindo que, na festa 
da Anunciação, 25 de Março de 
1984, em união com ele, fizessem 
a Consagração ao Imaculado 
Coração de Maria, mandando-
-lhes o texto, que era o mesmo, 
com ligeiros retoques, pronun-
ciado por ele próprio, em Fátima, 
a 13 de Maio. Escrevia então João 
Paulo II: «Ficarei muito grato se 
no dia 24 de Março ou então no 
dia 25, quiserdes renovar este 
acto juntamente comigo».

O que João Paulo II fez, des-
creve-o nestes termos a Irmã 
Lúcia: «Mandou levar a Roma 
a imagem de Nossa Senhora 
de Fátima e, diante desta ima-
gem, em união com todos os 
Bispos do mundo – a sua San-
tidade unidos – em união com 
todo o Povo de Deus, fez esta 
consagração – em Roma – pu-
blicamente, diante da imagem 
de Nossa Senhora de Fátima, a 
25 de Março de 1984. Pergun-
taram-me depois se estava feita 
como Nossa Senhora a pedi. 
Respondi dizendo que “SIM” 
(Carta de 1989 ao Senhor Wal-
ter M. Noelker).

O cardeal indiano António 
Padiyara, Arcebispo de Ernaku-
lam, foi recebido durante duas 
horas no dia 11 de Outubro de 
1992, pela irmã Lúcia. Eis um re-
lato dessa entrevista:

- «Quando eu regressar à Ín-
dia, muita gente me perguntará 
se a Consagração de 1984 corres-

pondeu ao que Nossa Senhora 
pediu em 13 de Junho de 1929.

- Sim, sim, sim! Respondeu 
a Irmã e continuou: - À Consa-
gração efectuada por Pio XII em 
1942, faltou a união com o Epis-
copado, mas em 25 de Março de 
1984, João Paulo II conseguiu 
unir naquele acto a maioria dos 
Bispos do mundo. Por isso, Deus 
aceitou esta Consagração-

A Irmã Lúcia referiu-se, a se-
guir, ao facto de o texto que o 
Santo Padre usou não mencionar 
expressamente a Rússia, o que 
deu origem a algumas dúvidas, 
sobre a validade do acto. Mas 
sem razão, - acentuou a Vidente.

- A Rússia estava na intenção 
do Santo Padre, quando ele pro-
nunciou aquelas palavras: «De 
modo especial Vos entregamos e 
consagramos aqueles homens e 
aquelas nações, que desta entre-
ga e desta consagração particu-
larmente têm necessidade».

Ainda que a Irmã Lúcia o não 
diga, convém notar que ao texto 
enviado aos Bispos, acrescentou, 
em Roma, o Santo Padre estas 
palavras, certamente referentes 
à Rússia: «Ilumina, de modo es-
pecial, os povos em relação aos 
quais aguardas que a Ti os con-
sagremos.»

Dom Paulo Hnilica, bispo 
checo, ordenado sacerdote clan-
destinamente e que se tronou 
grande apóstolo de Maria e parti-
cularmente de Fátima, sobretudo 
no Leste Europeu, empreendeu 
uma campanha de nove meses 
de preparação espiritual, desde 
Julho de 1993 até 25 de Março 
de 1994 para comemorar o 10º 
aniversário daquela transcen-
dente Consagração. Eis algumas 
das suas palavras dirigidas dum 
modo particular ao povo dos Es-
tados Unidos, para onde então, o 
referido Prelado se deslocava:

«Depois daquela Consagra-
ção, o próprio Papa me confir-
mou que, além do acto litúr-
gico solene, devia cada cristão 
consagrar-se a Maria, assim 
como cada Pároco com a sua 
Paróquia, cada Bispo com a sua 
diocese, cada pai com a sua fa-
mília. Através da consagração 
pessoal, interiormente vivida, 
alcançaremos o triunfo prome-
tido do Seu Coração Imacula-
do.»

Perante a guerra que se ins-
talou entre a Rússia e a Ucrânia, 

que tem causado tanto sofri-
mento e cujos efeitos já se vão 
alastrando pela Europa e pelo 
Mundo, os arcebispos católicos 
de Kiev, Lviv e Moscovo, pedi-
ram ao Papa Francisco que con-
sagrasse a Rússia e a Ucrânia ao 
Imaculado Coração de Maria.

“É um ato espiritual há mui-
to esperado pelo povo ucra-
niano. Os católicos ucranianos 
desde o início da agressão russa 
em 2014 pediram este ato como 
uma necessidade urgente para 
evitar o agravamento da guerra 
e os perigos vindos da Rússia”, 
disse o arcebispo-mor de Kiev, 
D. Sviatoslav Shevchuk.

O Papa Francisco anuiu ao 
pedido e consagrou a Rússia e a 
Ucrânia ao Imaculado Coração 
de Maria, no passado dia 25 de 
março, durante a Celebração da 
Penitência a que presidiu pelas 

17h00 [menos uma em Lisboa] 
na Basílica de São Pedro.

Este mesmo ato foi realizado, 
no mesmo dia, em Fátima, na 
capelinha das Aparições, diante 
da imagem de Nossa Senhora, 
por Sua Eminência o Cardeal 
Krajewski, esmoler de Sua San-
tidade, como enviado do Santo 
Padre.

A cidade ucraniana de Lviv 
recebeu a  imagem peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima. Fo-
ram momentos emocionantes 
e de fervorosa oração à Virgem 
Maria pela paz na Ucrânia e no 
mundo.

Que Nossa Senhora, Rainha 
e Mensageira da Paz, nos con-
ceda dias de tranquilidade e 
harmonia entre os povos e faça 
com que o Seu Coração Imacu-
lado triunfe e vença as forças 
do mal!
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10 de Abril - DOMINGO DE RAMOS 
NA PAIXÃO DO SENHOR - na cripta

 07h00 - Bênção dos Ramos e Missa 
da Paixão do Senhor 

09h30 - Missa 
11h30 - Missa

16h00 - Recitação do Terço
16h30 -  Missa da Paixão do Senhor.

Confissões na Capela da 
Reconciliação (Cripta)

09h00 - 12h00 | 14h30 – 16h30

14 de Abril – Quinta-Feira Santa
Não há celebrações de manhã.

16h30 - Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor (na Basílica)

15 de Abril - SEXTA-FEIRA SANTA

Não há celebrações no Santuário. 
Adoração da Cruz (na Basílica)

16 de Abril - Sábado Santo
Não há celebrações no Santuário.
Adoração da Cruz (na Basílica)

17 de Abril - DOMINGO DE PÁSCOA 
DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR  
na cripta

07h30 - Missa
09h30 - Missa
11h30 - Missa

16h00 
 

Recitação do Terço 
16h30 - Missa 

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA


