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Ecos do
Sameiro
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SEREMOS MESMO DESCENDENTES DOS MACACOS?!

Rezo pelos muitos milhares de 
mortos que a presente guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia tem somado. 
Valas e valas como cemitérios im-
provisados, testemunho cruel de 
infinda maldade; ruas pejadas de 
corpos definhados, espelho, a céu 
aberto, da ferocidade humana; ca-
ves e bunkers com corpos apodre-
cidos, a gritar ao mundo as baixezas 
a que alguns conseguem chegar; 
mortandades a eito e sem critério, 
sem ética e sem pudor, documen-
tário abjeto da ferocidade (des)hu-
mana.

Como é possível?! Em que mun-
do estamos?! Como conseguimos 
chegar até aqui?! Que temos vindo 
a cultivar?! Que valores temos se-
meado?! O que preenche o coração 
e a mente de alguns?! 

Quero também rezar pelas fa-
mílias desfeitas, tantas, os maridos 
e pais em torno das armas, as mães 
a tentarem escapar com os seus 
filhos, tudo isso regado a muita 
lágrima, muita dor, muito coração 
partido, muita incerteza, muita pre-
cariedade, muito trago a injustiça, 
muita revolta pela malvadez de ti-
ranos e perseguidores beligerantes. 

Como é possível a morte de 
tantas crianças?! Como entender 
os ataques a escolas e infantá-
rios?! Como secar as lágrimas dos 
que têm que acenar em despedida 
ao pai que fica, quando o resto da 
família tem de debandar?! Como 
limpar da cabeça das crianças (e até 
dos adultos) o troar dos estrondos, 
os horrores da guerra, o som das si-
renes, a brutalidade dos grandes?!  
Como explicar-lhes que, em Jesus, 
os russos são irmãos dos ucrania-
nos, valendo também a inversa?!

Milhões de deportados, como 
há muito não se via. A existência 
reduzida a passos cansados, na 
precariedade mais absoluta. A vida 
agora numa saca, numa pequena 
mala, num nada, porque em nada 
tudo se transformou. Anos e anos 
de suor, de investimento, de can-
seiras, e agora?! – Tudo são buracos, 
estilhaços, vidros partidos, tijolos 
esfacelados, prédios em ruína, ruí-
nas sem prédios. Falta a água, o gás, 
a luz (elétrica e até a do dia)…Nem 

sequer os hospitais resistem. Pior: 
falta a alegria de viver, o ânimo, a 
vontade de continuar com dignida-
de a caminhada da vida. Tudo é de-
sespero, raiva (mais ou menos con-
tida), sentimento negativo, vontade 
de vingança, desejo de morte.

Os ditadores são terríveis. Cal-
cam, tornam negra a vida de todos, 
espezinham, insuflam-se no seu 
ego, transformam tudo em terra 
queimada. São uma maldição para 
a humanidade. Valha-nos, ao me-
nos, que são mortais. E aí, de nada 
lhes valem as contas bancárias, os 
palácios, as vaidades, as prepotên-
cias, os poderios. Chegará a igual-
dade, naquela hora incerta a que 
ninguém foge.

Imaginem agora que, por cima 
de todos os sofrimentos e desgra-
ças a que têm sido submetidos, por 
cima das inauditas crueldades a que 
têm sido sujeitos por um abusivo e 
prepotente invasor, os ucranianos 
ainda levam com impropérios de 
xenófobos, neonazis, fomentadores 
de guerras, instigadores da rebelião, 
fascistas?! 

Isto será possível?! Alguém será 
capaz de semelhante desfaçatez e 
injustiça?!  

Não resisto. Tenho que voltar a 
perguntar: Em que mundo esta-
mos?! O que preenche o coração e 
a mente de alguns?!

Sinto-me a dar razão aos ma-
cacos que rejeitam liminarmente a 
teoria segundo a qual os homens 
descendem deles. Não! - asseve-
ram. E as razões estão à vista: os 
macacos defendem as fêmeas e 
nunca deixam os bebés famintos, 
nem nunca arruínam a vida de-
les; nunca vetam o acesso aos co-
queiros, permitindo que todos se 
alimentem; não saem à noite para 
roubar ou para tirar a vida a outros 
macacos; não derrubam sem dó 
tudo o que encontram; não chegam 
fogo aos arredores e às matas; não 
projetam sujidade para o ar…Em 
suma - concluem eles: de certeza 
que os humanos não são descen-
dentes dos macacos!

Felizmente há sempre um ou-
tro lado: o de Zelensky, ao lado do 
povo, lutando com dignidade pelo 

seu país, tentando encontrar re-
cursos e ajudas, sensibilizando a 
comunidade internacional, não 
abandonando nunca o barco, de-
nunciando todas as atrocidades; 
o de tantos e tantos países que se 
têm mostrado solidários e gene-
rosos com a Ucrânia; o de tantas 
e tantas associações humanitárias 
que têm prestado o auxílio pos-
sível às vítimas da guerra; o de 
tantas e tantas pessoas generosas, 
em tempo, bens partilhados, aco-
lhimento, préstimos vários. 

Mas há ainda dados que recebi 
e quero publicitar: “Mais de 6 000 
sacerdotes e religiosas católicas 
ficaram na Ucrânia para dar abri-
go, comida, curar feridos, susten-
tar espiritualmente e administrar 
sacramentos. […]. Milhares [de 
pessoas] foram refugiar-se nos 
terrenos dos seminários de duas 
cidades; a Igreja acolhe-os e ali-
menta-os, dá-lhes um lugar para 
dormir e lavar-se, e apoio espiri-
tual. […] Mais de 1 000 conventos 
e casas religiosas (924 na Polónia 
e 98 na Ucrânia) ajudam refugia-
dos e deslocados pela guerra”… 

Claro que tudo isso não foi 
notícia. Continua a ser verdade 
quanto escrevia Jose Luis Martin 
Descalzo: uma árvore que cai faz 
muito mais barulho que milhares 
de árvores que crescem no silên-
cio.

Mas continuemos a crescer, a 
ajudar, a acolher, a partilhar e – 
isso todos podemos fazer – a rezar 
pela paz. Que os homens sejam 
melhores que os macacos... Que 
a Mãe do céu transforme em car-
ne os corações de pedra; em paz, 
as situações de guerra; em bon-
dade, o egoísmo e a prepotência; 
em fraternidade, ódios, violências, 
desejos de vingança; em vida se-
rena e próspera, o que agora é 
destruição e caos.

Rainha da paz, rogai por nós! 
Mãe de bondade, valei-nos! Se-
nhora do Socorro, lançai sobre 
nós o vosso manto protetor!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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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
50,00 - Lucinda Conceição Eusébio, 
  António Alfredo Martins M. Gigante.
30,00  -  Maria Augusta Araújo Teixeira.
25,00  -  Rosa Dores Fernandes Lemos P. Costa.
20,00  -  Adelino José Vieira Silva, 
  João Evaristo Vieira Gonçalves, 
  Maria Anatilde Serra, 
  Manuel Sousa Rodrigues.
15,00  -  Maria Dores Miranda Dias Pacheco, 
  Maria Adelaide Alves Santos Azenha, 
  Maria Celina Lopes Ferreira Reis Queirós.
10,00  -  João Freitas Silva, 
  Maria Teresa Oliveira M. Cerqueira Brandão, 
  Manuel Alberto Braga Ferreira Marinho,
   Teresa Sousa Antunes.

JUBILEUS DE CASAMENTO
fevereiro

BODAS DE OURO
 → Manuel da Silva Matias de Sousa  

e Maria Rosa Carvalho Vilaça,  
Alvarelhos (Trofa)

março

BODAS DE PRATA
 → Abel Paulo Miranda Pinheiro  
e Paula Cristina Gomes Pereira,  
Carreira – São Miguel (Barcelos)

 → Domingos Jorge Maia Rodrigues  
e Ana Maria Macedo Teixeira, 

 Esporões (Braga)

 → Adelino Soares de Araújo 
 e Maria Laurentina Martins Carvalho,  

Oriz – Santa Marinha (Vila Verde)

BODAS DE OURO
 → António Diamantino da Silva Ferreira da Rocha  

e Maria Madalena Teixeira Leite da Fonseca,  
Fiães (Santa Maria da Feira)

 → José Maria da Silva Ribeiro  
e Maria do Sameiro Vilaça da Silva,  
Esmeriz (Vila Nova de Famalicão)

 → Manuel Justino Gomes Martins  
e Maria do Carmo Costa, Vilaça (Braga)

 → Fernando Manuel Morais de Carvalho  
e Maria Isabel Fernandes Gomes de Oliveira, Prado

BODAS DE DIAMANTE
 → João de Carvalho Gonçalves Salsa  

e Maria da Silva Marques, São Vicente (Braga)

BAPTISMOS
março

Dia 19
Vicente Duarte Novais, filho de Matias Vaz Novais e de Natália 

Catarina Rodrigues Duarte..

Dia 27
Olívia de Castro Pereira, filha de Paulo Alexandre Barbosa Pe-

reira e de Bárbara Filipa Mendes de Castro.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

março

Dia 27
Ricardo João Guerra Pereira Coutinho  

    e Daniela Sofia Marquês Maio da Conceição Terra
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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

O presidente do Conselho 
Pontifício para a Promoção da 
Nova Evangelização presidiu, 
na noite de 26 de Março, à Eu-
caristia no Santuário de Vila Vi-
çosa, na Arquidiocese de Évora; 
uma celebração integrada no 
encerramento do ano jubilar 
dos 375 anos da proclamação 
de Nossa Senhora da Concei-
ção como padroeira de Portugal. 
Antes, realizou-se uma procis-
são de velas desde o Convento 
dos Agostinhos até ao Santuá-
rio da Padroeira.

No Domingo, 27 de Março, 
o Papa Francisco associou-se 
à celebração desta importante 
efeméride, pedindo que os ca-
tólicos preservem a sua histó-
rica ligação à figura de Maria. 
“Porventura, não nasceu Por-
tugal em territórios que então 
davam já pelo nome de Terra de 
Santa Maria? Pois bem, os filhos 
da Terra de Santa Maria hão-de 
mostrar que nunca a esque-
cem”, referiu Francisco, numa 
mensagem pelo seu Núncio 
Apostólico, D. Ivo Scapolo.

 O texto convidou à confian-
ça na intercessão da Virgem 
Maria para superar os desafios 
do presente e do futuro. “Por-
tugal, destes novos mundos ao 
mundo; deverás dar estes mun-
dos a Deus”, escreveu o Papa.

A mensagem começou por 
sublinhar a celebração de um 
Ano Jubilar, que naquele dia 
encerrava, para “dar mais vida 
e reconhecimento ao ato de en-
trega de Portugal a Nossa Se-

nhora da Conceição, assumido 
pelo rei D. João IV, com um ges-
to altamente significativo, como 
foi a deposição da coroa real aos 
pés dela, no Santuário de Vila 
Viçosa, a 25 de março de 1646”.

Francisco dirigiu uma “sau-
dação fraterna” a todos os par-
ticipantes, “a fim de renovar, 
todos por um e um por todos, 
a entrega de si mesmos e, por 
assim dizer, do respetivo reino à 
sua celeste padroeira e rainha”. 
“Animo-os a não ter medo da-
quilo que Deus lhes possa pe-
dir ou esteja a pedir, deixem-se 
surpreender por Deus, como 
fez Maria, deixem Deus entrar 
verdadeiramente nas suas vi-
das”, referiu.

 O Papa pediu a todos os pre-
sentes que imitem o gesto de D. 
João IV e “não voltem a enver-
gar a coroa do próprio reino, 
mas deixem aos pés de Maria as 
próprias seguranças”. “De bom 
grado me uno a todos, encora-
jando-os nos seus sentimentos, 
propósitos e preces, para que, 
por Maria e com Maria, reine 
nos vossos corações a paz de 
Cristo”, acrescentou.

A reflexão abordou o dog-
ma da Imaculada Conceição, 
na qual se “exprime a grande-
za do amor divino”, destacou 
o pontífice. “É o amor de Deus 
que evita, antecipa e salva”, 
precisou. Francisco assinalou a 
centralidade do projeto de “um 
amor que salva”, perante a “ex-
periência diária” do pecado e da 
“tentação da desobediência”, 

TRÊS COROAS, A MESMA PADROEIRA

CELEBRAÇÕES JUBILARES EM VILA VIÇOSA

o desejo de projetar a própria 
vida, “independentemente da 
vontade de Deus”. Deus sur-
preende-nos sempre, rompe os 
nossos esquemas, põe em crise 
os nossos projetos e diz-nos: 
‘Confia em mim, não tenhas 
medo, deixa-te surpreender, sai 
de ti mesmo e segue-me’”.

O Santo Padre evocou a crise 
na Ucrânia e convidou a rezar, 
por intercessão de Maria, pela 
paz e a comunhão entre todos 
os seres humanos, “nestes dias 
tristes de guerra sem fim, com 
o rasto incomensurável de víti-
mas inocentes e a negação cruel 
dos princípios da fraternidade 
universal”.

A celebração da Eucaristia foi 
presidida por D. José Ornelas, 
bispo de Leiria-Fátima e presi-
dente da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP), com a pre-
sença de mais de duas dezenas 
de bispos das dioceses nacio-
nais.

No Santuário de Vila Viçosa 
estiveram ainda autoridades ci-
vis e militares, entre elas o pre-
sidente da República Portugue-
sa, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Concelebrou, também, o Reitor 
do Sameiro, Pe. Delfim Coelho.

Para D. José Ornelas, esta 
celebração foi um ato “pleno 
de significado”, ligado à iden-
tidade de Portugal. Celebrar a 
“matriz de fé” dos governantes 
do passado, observou, deve ser 
“um trampolim de projeto novo 
de futuro”, para que a história 
não seja “fator de imobilismo 
congelador”. “Sem Deus, o 
mundo humano caminha para 
a autodestruição”, advertiu.

No final da Missa, D. Fran-
cisco Senra Coelho, arcebis-
po de Évora, manifestou a sua 
gratidão, por este momento em 
que se manifestou a “unidade” 
da Igreja, em volta da Virgem 
Maria, “o centro da unidade de 
Portugal”.
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ENCONTRO DE COROS  
NO SAMEIRO

DIA DA MÃE
1 de Maio

Neste dia da Mãe, desejamos exprimir, nesta singela homena-
gem à Mãe de todas as mães – a Mãe do Céu – o amor que dedi-
camos à nossa mãe da terra, pedindo, para ela, tudo quanto possa 
tornar feliz o seu coração.

Que seja também manifestação de profunda gratidão, por to-
dos os sacrifícios em que vai consumindo a sua vida, numa en-
trega contínua e total esquecimento de si mesma, para tornar os 
outros felizes.

Parabéns, Mãe do Céu!

Parabéns, ó Mães!

E que, junto de Jesus e Maria, gozem da bem-aventurança que 
não mais caba, todas as mães que já partiram para o Pai!

1, 22 e 29 de Maio 2022
15.00 horas – Cripta do Sameiro

Dia 1 - Orfeão de Merelim

Dia 22 - Coro Manuel Faria (Seide) | Coral de Silvares-Fafe | 
Coro Novo Rumo - Famalicão | Coro Capella Jubilemus (Ponte - 
Guimarães)

Dia 29 - Coro do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres-
-Cambeses - Monção | Coro de S. Tiago da Cruz – Famalicão | 
Coro do Sameiro
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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)

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

O Terço, além de ser a vontade de Nossa Senhora, expressa sobre-
tudo nas aparições de Fátima, é, também recomendação da Igreja, 
que, por meio de 48 Papas, em mais de 300 documentos, pede e reco-
menda a recitação do terço. Recordemos só os mais recentes:

- Leão XIII: «O Rosário é a expressão mais acabada da piedade 
cristã, o melhor modo de rezar e o mais frutuoso para alcançar o Céu».

- São Pio X: «Se quiserdes que a paz reine nas vossas famílias e 
na vossa Pátria. Rezai, todos os dias em Família o santo Rosário, pois 
ele é o compêndio do Evangelho e dá a paz a todos os que o rezam».

- Bento XV: «A oração do Rosário, mais do que qualquer outra, 
tem o carácter de súplica comunitária e doméstica».

- Pio XI: «Ó Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos liga 
a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação 
nos assaltos do inferno, jamais te abandonaremos. Tu nos confor-
tarás na hora da agonia».

- Pio XII: «O Rosário é uma coroa de rosas, que, entre os povos, 
representa oferta de amor e sinal de alegria». 

- Paulo VI: «Ide para vossas casas e dizei que o Papa reza o 
rosário todos os dias; não apenas o terço, mas os três terços».

- João Paulo II: «O Rosário é a minha oração predilecta. Oração 
maravilhosa! Maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Ora-
ção tão simples e tão real; a todos exorto cordialmente que o rezem».

- Bento XVI: «A oração do Rosário ajuda a colocar Cristo no 
centro, como fazia a Virgem, que meditava interiormente tudo o 
que se dizia do seu Filho, e depois o que ele fazia e dizia. Quando 
se recita o Rosário revivem-se os momentos importantes e signifi-
cativos da história da salvação; repercorrem-se as várias etapas da 
missão de Cristo. Com Maria orienta-se o coração para o mistério 
de Jesus. Põe-se Cristo no centro da nossa vida, do nosso tempo, 
das nossas cidades, mediante a contemplação e a meditação dos 
seus santos mistérios de alegria, de luz, de sofrimento e de glória».

- Francisco: «O Rosário é a oração dos simples e dos santos... é 
a oração do meu coração”.

EM LOUVOR  
DO TERÇO DO ROSÁRIO

- É aquela que, no 
meio do barulho e da 
agitação, encontra tem-
po para ouvir até as con-
versas inúteis dos filhos;

- É aquela que, num 
mundo onde as pessoas só 
querem dominar e ser ser-
vidas, acha todo o encanto 
em servir;

- É aquela que pacifica 
os conflitos frequentes no 
seio da família;

- É aquela que se sente 
contente por permanecer 
em casa, em companhia 
dos filhos, quando a sua 
vontade era sair e distrair-
-se;

- É aquela que sai satis-
feita com o marido e os fi-
lhos, quando o seu desejo 
era ficar em casa para des-
cansar;

- É aquela que, para os 
problemas mais complica-
dos, encontra as soluções 
mais simples;

- É aquela que aceita, 
como uma bênção parti-
cular de Deus, os filhos e o 
marido que tem;

- É aquela que tem Deus 
no coração e tudo faz para 
O colocar no coração dos 
filhos;

- É aquela que, alicerça-
da no passado, vislumbra o 
futuro e vive o presente de 
mãos dadas com os filhos;

- É aquela que é, ao 
mesmo tempo, advogada 
de acusação, de defesa e 
juiz;

- É aquela que fica em 
segundo lugar, para que os 
filhos ocupem o primeiro;

- É aquela que cria am-
biente agradável em casa, 
para que os filhos gostem 
de estar lá;

- É aquela que bendiz a 
Deus porque os espinhos 
têm rosas;

- É aquela que tem os 
pés no chão, mas os olhos 
sempre voltados para o 
céu.

MÃE DO  
SÉCULO XXI
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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)

patenteia em lágrimas que se 
vertem e contas que se desfiam 
por entre os dedos. 

A fé, que pode ser toda 
convicção ou, por vezes, mero 
sentimento. Uma fé muito es-
clarecida, ou herdada no berço 
e nada cultivada. Uma fé já a 
esvair-se em declínio total, por 
falta de alimento. Pode ser um 
pouco de tudo isto; masmesmo 
na sua pior acepção, é sempre 
uma centelha debaixo das cin-
zas, que, ao sopro do Espírito, 
se pode, a todo o momento, 
reacender.

Não é preciso recorrer a ca-
sos extremos. Já tenho visto tu-
ristas, que parecem indiferen-
tes, mas que, fitando o olhar 
na Senhora, sentem vontade 
de ajoelhar. Tenho tido a meus 
pés, homens que vêm ao Sa-
meiro por desporto, em corri-
da de manutenção ou marcha 
terapêutica, que, entrando na 
Basílica, acabam por se recon-
ciliar com o Senhor, aprovei-
tando a hora da graça – o tal 
sopro do Espírito – retirando-
-se com a alma mais leve do 
que esperavam.

É a fé, cujos apelos, por 
demasiado pessoais, se não 

A ALMA DO SAMEIRO

Mas o Sameiro não é, antes 
de mais, um local agradável, 
onde se vai por prazer. Dizer 

podem descrever, mas que, 
assim como se pode obscurecer, 
por falta de contacto com o 
divino, também se pode ilumi-
nar, junto de Jesus e do carinho 
da Mãe.

É esta a verdadeira alma 
do Sameiro. Não é, apenas, 
um sacrário muito belo, mas 
a luz que dele dimana. Não é 
só uma imagem incomparável 
da Senhora, mas são as graças 
de que Ela é dispenseira, 
sobretudo a de conduzir os 
filhos ao amor de Jesus.

Havendo a verdadeira fé, 
já têm sentido as velas que se 
acendem, as voltas de joelhos, 
as caminhadas a pé e a esmo-
la que se deita, sabe Deus com 
que sacrifício, na caixa da Se-
nhora. Tudo tem sentido, por-
que tudo é fruto da graça que o 
Senhor dispensa, para que Sua 
Mãe seja mais amada. Pode-
mos bem converter o consabi-
do adágio, desta forma: “quem 
a Mãe beija, oslábios do Filho 
adoça”. 

“ECOS DO SAMEIRO” nº 
788

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

(continua no próximo número)

apenas isto, não é conhecer o 
Sameiro. Conhecê-lo é sentir-
-lhe a alma. E a alma, por ser 
espiritual, não pode devassar-
-se com um simples olhar, 
muito menos um olhar profa-
no. 

Vemos gente em multidão, 
apreciamos as suas atitudes, 
procuramos satisfazer as suas 
naturais curiosidades, enca-
minhamo-las para os lugares 
mais importantes, que, por ig-
norância, deixariam de visitar, 
mas sentimos bem que tudo 
isto está longe de dar uma visão 
completa do que é o Sameiro. 
Por detrás destas curiosidades 
e buscas está tudo o mais que 
a simples presença de Nossa 
Senhora sugere. Deixem-me 
ser, até por dever do cargo, o 
guia que ajude a desvendar o 
segredo e a alma do Sameiro.

A alma do Sameiro é a fé. A 
fé em Jesus Cristo, que nos deu 
Maria e a fé em Maria, que nos 
deu Jesus.

É esta fé o potente motor 
destas multidões, a razão de 
ser das atitudes penitentes, 
o motivo das promessas, o 
porquê da gratidão que se 
lê em todos os olhos e se 
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Neste dia que começa, Senhor,

venho pedir-vos paciência

e um aumento de amor.

Aceito a actividade, mas temo a agitação.

Com alegria recebo o trabalho,

porém assusta-me a confusão.

No meio do incessante labor quotidiano, dos ruídos,

das lutas, alegrias, cansaço ou desalento,

não me esqueça eu um só momento

de que dentro de mim

trago sempre o Deus da paz.

A qualquer instante tudo posso deixar

para penetrar neste reino interior

onde coisa alguma me pode atingir, 

porque ali… a Trindade habita.

Nada muda exteriormente: trabalhos, ruídos, cansaço latente.

Mas, como quem medita no interior de uma cela,

entro dentro de mim.

Junto de Alguém que ali sempre vela,

aguardando-me com amor.

Neste dia que começa,

venho pedir-vos paciência, Senhor.

Em vós refaço as forças,

em vós renovo o meu ardor.

Bendito seja o Senhor eternamente! Amén.

maria duPral

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, quemlhe 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. barbsoa CamPos

“Ecos do Sameiro”, Novembro de 1928

ORAÇÃO DA MANHÃ  
DE UMA MÃE DE FAMÍLIA
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Segunda a Sexta-feira 
(na Basílica):

16.15h – Terço e Missa

Sábados e Domingos 
(na Cripta):

16.00h – Terço

16.30h – Missa

MÊS DE MARIA no Sameiro

OBRIGADO D. CLARA DIAS

A Confraria do Sameiro vem por este meio agradecer à Exma. Sra. D. Clara Dias, 
a oferta que fez, de um postal original, que circulou há quarenta anos, aquando 
da visita do Papa João Paulo II ao Santuário do Sameiro.

O nosso muito obrigado, na certeza de que lhe daremos o melhor e mais dig-
no destino, indo para as vitrines do nosso museu, na Casa das Memória no 
Sameiro.


