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VACA NÃO DÁ LEITE!

Tornou-se famoso pelas 
suas conferências, proferidas 
não só por todo o Brasil, mas 
um pouco por todo o mundo, 
transformando a filosofia em 
algo apetecível e aguçando o 
engenho intelectual dos ou-
vintes.

Chama-se Mário Sérgio 
Cortella. 

O título de umas das suas 
intervenções pensantes, filosó-
ficas, era: “A vaca não dá leite”.

Curioso, não?!

Cortella contextualizou as-
sim o tema: os meus filhos co-
meçaram a crescer e prometi-
-lhes que quando cada um
deles completasse os doze
anos de idade lhes explicaria
(a cada um por sua vez, à me-
dida que atingissem a fasquia
anunciada) o segredo da vida.

Acicatados pela curiosidade, 
eles tentavam colher mais cedo 
o segredo. Mas obriguei-os a
esperar.

Então o André, o mais velho, 
no dia em que completava os 
doze anos, resolveu acordar o 
pai às 4 horas da manhã. E a 
pergunta inevitável lá surgiu: 
então, pai, qual é o segredo?

Cortella levantou-se, foi 
com o filho para a sala, senta-
ram-se ambos e o cofre abriu-
-se: “Vaca não dá leite. Você
tem que tirar”. Explicitando:
para que a vaca dê leite, você
tem que levantar-se de madru-
gada, entrar no curral, amarrar
a vaca, prender-lhe as pernas,
entrar no meio da bosta, sen-

tar num banquinho, amarrar o 
rabo da vaca para que ela não 
espalhe sujeira, segurar bem 
na teta dela e começar a orde-
nhar, seguindo a técnica corre-
ta. Sim, “vaca não dá leite. Você 
tem que tirar”.

Que bom seria se a lição por 
todos fosse aprendida. 

Por exemplo, no campo da 
educação. Tiramos as pedri-
nhas todas, damos tudo sem 
compasso de espera, vende-
mo-nos a qualquer birrinha, 
superprotegemos, aguçamos 
até ao infinito o lápis dos di-
retos deixando escondido no 
estojo o grafite dos deveres. 
Todas as inconveniências se 
desculpam sem qualquer cor-
retivo (meigo, mas determina-
do), tudo se faz em função dos 
pequenos soberanos, amnésia 
para a palavra “não”, as “bali-
zas” relegadas para o futebol, 
insucessos escolares faturados 
invariavelmente na conta dos 
docentes, inadaptações e asso-
ciabilidades sempre por culpa 
dos outros.

Valerá a pena aplicar-se a 
receita também aos casamen-
tos: “vaca não dá leite. É pre-
ciso tirar”. É preciso cultivar, 
recomeçar, perdoar, conversar, 
saber esquecer, envolver-se, 
participar, colaborar, dar de si 
continuamente, limpar o co-
ração todos os dias e enchê-lo 
de sangue novo, com o grupo 
sanguíneo do amor.

Vale também para a Igre-
ja. Tanto se exige… Padres em 
quantidade e todos bons (mas 

nem falar lá em casa na hipó-
tese de um filho ir para o semi-
nário); igreja limpinha, espaços 
asseados, sacristão a rigor; dis-
ponibilidade total quanto pre-
ciso de algum serviço… Mas 
partilhar, ajudar, inscrever-se, 
colaborar (até nas despesas), 
frequentar os sacramentos, isso 
nã…. Queremos o leite da vaca, 
mas nada de levantar cedo ou 
de sujeitar-se ao mau cheiro do 
curral ou à bosta das vacas…

E que dizer dos que na so-
ciedade procuram vantagens, 
direitos e muitos direitos, mas 
nunca nenhum emprego lhes 
serve, ou podendo trabalhar 
arranjam modo de caçar o leite 
sem ter que sentar no banqui-
nho, manhã cedo, para a orde-
nha?! E por aí caminham anos 
a fio, mesmo sabendo do peso 
que provocam nos impostos 
que outros pagam.

Enfim, os exemplos pode-
riam continuar. 

Mãe, que eu nunca me 
aproveite de ninguém. Torna-
-me diligente. Que ninguém
me roube os meus direitos,
mas que eu não me furte aos
meus deveres. Que me dispo-
nha sempre a partir a casca, na
hora de querer comer a noz.

Ajuda-me a não ser peso, 
inconveniente, burlão, pregui-
çoso, sanguessuga.

A bem da sociedade! A bem 
de todos!

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
30,00  -  Maria Conceição Varzim Silva Barbosa.
20,00  -  Maria Beatriz Araújo Faria, 
  Francisco Silva Marques, 
  Maria Carolina Faria Ferreira.
15,00  -  Maria Hercilia Sequeira Vale, 
  Rosa Ferreira Macedo Teixeira.

JUBILEUS DE CASAMENTO
maio

BODAS DE PRATA

 → Filipe Gomes Silva e Maria Nazaré Silva Ribeiro,  

Fonte Coberta (Barcelos)

 → José António Ferreira Dias e Constança Maria da Silva 

Machado Ferreira Dias, Celeirós (Braga)

BODAS DE OURO

 → Fernando Marques Vieira e Maria Cândida Lopes  

Martins Vieira, Real (Braga)

 → Adelino Magalhães de Freitas e Maria de Lurdes Santos 

Coelho, Barcelinhos

 → Adelino da Silva Carneiro e Leopoldina  

de Jesus da Silva Dias, Carreira (Barcelos)

BODAS DE DIAMANTE
 → António Oliveira Rodrigues e Antónia Ferreira  

da Silva Rodrigues, São Paio de Arcos (Braga)

BAPTISMOS
maio

Dia 1
Beatriz Costa Ferreira, filha de Júlio Manuel Coelho da Silva 

Ferreira e de Dulce Marlene Antunes da Costa.
Beatriz Pereira Vieira, filha de Pedro José Antunes Vieira e de 

Angélique de Almeida Pereira.

Dia 14
Clara Pereira Miranda, filha de Bruno Pereira Miranda e de 

Catarina Sofia Amorim Gonçalves Pereira.
Duarte Emerenciano Mesquita, filho de Artur Manuel dos 

Santos Mesquita e de Ana Mafalda Loureiro Emerenciano.

Dia 15
Afonso da Silva Vilaça, filho de Rui Miguel Salta de Lemos 

Vilaça e de Diana Baptista da Silva.

Dia 22
Martim Antunes da Silva, filho de João Carlos Coelho da Silva 

e de Ricardina Priscila da Rocha Antunes.
Santiago Antunes da Silva, filho de João Carlos Coelho da 

Silva e de Ricardina Priscila da Rocha Antunes.

Dia 29
João Rodrigues de Sousa, filho de Vítor Hugo Abreu Sousa e 

de Sara Eliana Gonçalves Rodrigues.

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

maio
Dia 1

José Augusto Araújo da Rocha e Marta Albertina Rodrigues 
Novais

 Dia 6
Yuriy Chorniy e Camila Ximena Sousa Nascimento

Dia 21
Victor Manuel Raposo Marcos Pires e Ana Raquel Teles Ribeiro

Dia 22
Filipe Rocha Alves e Kelly Lehr

Dia 27
Diogo Domingues Araújo e Juliana Alberta dos Santos No-
gueira Pinto

Dia 28
Márcio Joel Matos da Costa e Sara Luciana Carvalho Lima
Paolo Patricelli e Diana Tarano Garcia
André Gustavo Dias Salgueiro e Sara Cristina da Costa Pereira
Marco Aurélio Martins e Angélica Sofia Relvas
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Dia 14 – Festa da Euca-
ristia (1ª Comunhão) dos 
alunos do Colégio Teresiano 
(Braga).

Dia 21 – Festa da Eucaris-
tia (1ª Comunhão) dos cate-
quizandos da Paróquia de S. 
Vítor (Braga).

Dia 26 – Encontro do Mo-
vimento “Famílias dos Sa-

cerdotes” da Arquidiocese de 
Braga. Presidiu à Eucaristia o 
Senhor D. José Cordeiro, Ar-
cebispo Primaz.

Dia 28 – Festa da Eucaris-
tia (1ª Comunhão) dos cate-
quizandos da Paróquia de S. 
Vítor (Braga).

Dia 31 – Grupo de 33 pere-
grinos coreanos. 

Grupos inscritos
na Reitoria do Santuário

Maio

Notícias

 Nas tardes dos domingos 
22 e 29 de Maio, a cripta do 
Santuário do Sameiro acolheu 
mais um Encontro de Coros 
Litúrgicos. Esta iniciativa tem 
como objectivo que os grupos 
venham cantar e louvar Nossa 
Senhora e também valorizar 
todo o trabalho que os coralis-
tas, instrumentistas e directo-
res de coro realizam nas suas 
comunidades paroquiais. De-
pois de cada Coro apresentar e 
executar o seu reportório, can-
taram no Terço e na celebração 
da Santa Missa das 16.30 ho-
ras. Foi um belo momento de 
oração, no qual se pôde apre-

ciar a arte musical.

 A Confraria do Sameiro 
quer deixar a sua gratidão 
ao Dr. António Costa Gomes 
pela preciosa colaboração na 
organização e aos grupos par-
ticipantes: Coro “Manuel Fa-
ria” – Seide (Vila Nova de Fa-
malicão), Coro “Novo Rumo” 
– Vila Nova de Famalicão, 
Coro de Silvares (Fafe), Coro 
Ponte – Guimarães, Coro de 
São Tiago da Cruz - Vila Nova 
de Famalicão, Coro do San-
tuário dos Milagres – Cam-
beses (Monção)  e o Coro do 
Santuário do Sameiro. 

Encontro de Coros 

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

Seniores de Vieira do Minho
visitaram o Santuário do Sameiro

Mais de três centenas de se-
niores dos Centros de Conví-
vio e Lazer e Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social 
do concelho de Vieira do Mi-

nho assinalaram, no dia 27 de 
Maio, o encerramento do Mês 
de Maria aqui no Sameiro. Do 
programa, constou a celebra-
ção da Eucaristia, na cripta, 

presidida pelo Arcipreste, Pa-
dre Albano e Costa, concele-
brada pelo Padre Alcino Xavier 
e cantada pelo Grupo de Can-
tares do Município e alunos da 

Universidade Sénior de Vieira.
No final da celebração litúr-

gica, o grupo participou no al-
moço convívio, nas imediações 
do santuário.

Recital de canto e órgão
A Associação de Música Sacra 

de Braga escolheu a Basílica do 
Sameiro para apresentar um re-
cital de órgão e canto. O evento 

realizou-se no dia 28 de Maio, à 
noite, e contou com a participa-

ção do organista Gregório Go-
mes e da soprano Vera Mesquita.
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PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO

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 Junho

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 20.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 19.00h

Uma autêntica multidão de 
peregrinos, oriundos das 551 
paróquias da Arquidiocese de 
Braga partiu, na manhã do pas-
sado dia 5 de Junho, da Sé Ca-
tedral, em direção ao Santuário 
do Sameiro, palmilhando o per-
curso entre o centro da cidade e 
o Monte do Sameiro, louvando 
a Imaculada Conceição.

Após dois anos de ausência 
motivada pela pandemia, foi 
notória a satisfação dos pe-
regrinos pelo regresso, com 
a presença notada de muitas 
crianças, que deram alegria a 
esta grande manifestação de fé.

O arcebispo de Braga presi-
diu à Peregrinação, fazendo-se 
peregrino com os peregrinos, 
pois também acompanhou, a 
pé, Nossa Senhora, desde a Sé 
até ao Sameiro. Chegada a Pe-
regrinação ao Sameiro, seguiu-
-se a celebração da Missa da 
Solenidade de Pentecostes, na 
esplanada do Santuário, em 
frente à cripta. que mobilizou 
todas as paróquias locais, des-
tacando a importância de “es-
cutar”, numa alusão ao atual 
processo sinodal que decorre 
na Igreja, por iniciativa do Papa.

“Peregrinar a pé como fize-
mos é peregrinar com o corpo 
todo, com todos os sentidos, e 
é sobretudo escutar: escutar a 
Deus, escutar os outros, escutar 
o próprio coração, escutar a na-
tureza, a criação, escutar as ruas 
da cidade, as casas, os lugares 
onde habitamos, o nosso quo-
tidiano”, disse D. José Cordeiro, 
na homilia da Missa.

O arcebispo de Braga subli-
nhou que os participantes saí-
ram “na companhia da Mãe”, 
a imagem de Nossa Senho-
ra  da  Conceição que “é co-
roada com o Espírito Santo”, 
evocando assim a celebração 
da solenidade de Pentecos-
tes e convidou os peregrinos a 
ser, “antes de mais, capazes de 
escutar o Espírito Santo”, até 
mesmo antes de se escutarem 
uns aos outros, e “escutar o 
grito dos que sofrem, dos que 
precisam de ajuda”. “E alguns, 
se calhar, sem poderem gritar, 
mas que esperam o nosso olhar 
atento, o nosso ouvido do cora-
ção”, realçou.

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS
Donativos casa das estampas 2.537,00 €
Anónimo 50,00 €
Fernando Marques Vieira e esposa (Bodas de Ouro) 30,00 €
António Rodrigues e esposa (Bodas de Ouro) 50,00 €
Anónimo 50,00 €

Total 2.717,00 €

Nota: Donativos recebidos em maio de 2022

D. José Cordeiro assinalou 
que a vida toda é um cami-
nho, é uma peregrinação, e “a 
grande diferença” é se a fazem 
“com Cristo ou é sem ele”, se 
vão juntos ou sozinhos, “cada 
um com os seus interesses, ou 
então convergentes para o bem 
comum”, como esta peregrina-
ção os “faz sentir”.

O prelado assinalou que na 
arquidiocese se realizam mui-
tas peregrinações e que já par-
ticipou nalgumas, realçando 
que “todas, de certa maneira, 
têm a sua matriz na Peregri-
nação do Sameiro”. “Esta pe-
regrinação é como uma escola 
do seguimento de Cristo com 
Maria, na oração, no cântico, 
no silêncio, na escuta, para que 
possamos ser, verdadeira e au-
tenticamente, uma Igreja sino-
dal samaritana”, explicou.

Na solene concelebração, 
esteve presente o Bispo auxi-
liar de Braga, D. Nuno Almei-
da, o Presidente da Confraria 
do Sameiro, Cónego José Paulo 
Abreu, o Reitor do Santuário, P. 
Delfim Coelho, e vários páro-
cos e sacerdotes do Arcipresta-
do de Braga. E foi cantada pelo 
Coro do Seminário Conciliar 
de Braga. 

Após a celebração, seguiu-se 
um momento de Adoração Eu-
carística, seguindo-se a bênção 
aos doentes e a todos os pere-
grinos.

Antes da Procissão do Adeus, 
o Cónego José Paulo Abreu 
agradeceu a quantos tornaram 
possível esta peregrinação e 
nela participaram activamente:

– Excelência Reverendíssima 
Senhor D. José Cordeiro, Arce-
bispo Primaz de Braga;

– Mesa Administrativa e 
Irmãos da Confraria do Sa-
meiro;

– Reitor do Santuário do Sa-
meiro e Sacerdotes;

– Comunidades e Párocos do 
Arciprestado de Braga;

– Pegadores do andor, Escu-
teiros e equipa de enfermagem;

– Equipa Formadora e Semi-
naristas do Seminário Conciliar 
de Braga;

– Funcionários da Confraria 
e Grupo de Voluntários;

–  Todos os benfeitores e pe-
regrinos.

 
Nossa Senhora do Sameiro 

a todos recompense e cumule 
das Suas bênçãos!
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Na Basílica do Sameiro, a par 
do grande altar de Nossa Senho-
ra, existem mais dois altares. Um 
dedicado ao glorioso Patriarca 
São José; o outro, ao Sagrado Co-
ração de Jesus.

Neste mês de Junho, consagra-
do ao Sagrado Coração de Jesus, 
vou deter-me um pouco, reparan-
do na magnífica imagem, que se 
patenteia no referido altar, des-
pertando a devoção dos fiéis.

O que mais nos alta à vista é a 
atitude acolhedora que o artista 
conseguiu exprimir. É um Jesus 
orante, com os seus braços er-
guidos e o Coração fora do peito, 
dardejando luz. Não é muito vul-
gar, nas nossas igrejas, ver uma 
imagem assim.

Quando reparo melhor, recor-
do aquela frase: «Sempre vivo, a 
interceder por nós, junto do Pai». 
Não nos aponta o Seu Coração,; 
ele está patente, parecendo pul-
sar, ainda, cheio de amor pelos 
homens.

Algumas imagens que conhe-
ço, representam Jesus, naquela 
atitude de queixa, expressa no co-
lóquio divino com Santa Marga-
rida Maria, Sua confidente: «Eis o 
Coração que tanto tem amado os 
homens e, em troca, só recebe de-
les ingratidões e desprezos! Tu, ao 
menos, consola o meu Coração!»

Volvendo um olhar pelo mun-
do, não podemos deixar de la-
mentar a atitude de indiferença 
perante o AMOR com que o Filho 
de Deus envolve o mundo inteiro, 
que redimiu com o Seu Sangue.

Oração-desagravo
De qualquer modo, a devoção 

ao Sagrado Coração de Jesus é 
sempre um misto de adoração e 
desagravo. Adoração, porque é o 
Coração de Deus, que, louco de 
amor pelos homens, deixou de 
pulsar, no alto do Calvário, quan-
do o Homem-Deus exalou o últi-
mo suspiro, para voltar a palpitar, 
glorioso, na hora maravilhosa da 
Ressurreição.

Desagravo, porque é justo que 
os amigos procurem, por todos 
os modos, suprir com o seu amor, 
a multidão dos pecados, que o 
ofendem, desejando arrancar-lhe 
os espinhos com que a indiferen-
ça teima em martirizá-Lo.

Quando passarem pela Basíli-
ca do Sameiro, reparem naquela 
imagem, inspiradora de uma ter-

na devoção, onde nada nos cons-
trange, nada nos acusa, e de onde 
emana uma serenidade tão subli-
me, que nos anuncia o perdão e 
a paz.

Na sua linguagem muda, pare-
ce querer dizer-nos: «Aprendei de 
Mim, que sou manso e humilde 
de coração».

A grande lição
Jesus é o Mestre. Sempre o 

consideraram tal, e o apelida-
vam, durante a Sua vida terrena, 
de Rabi. Rabi, quer dizer Mestre. 
Aquele cujas lições são tão vivas, 
que marcam todo aquele que as 
recebe. Aquele, cuja palavra é tão 
penetrante, que desloca multi-
dões atrás de Si, esquecidas de 
tudo, até do próprio alimento cor-
poral. Aquele, cuja doutrina ali-
menta, de tal modo, as almas, que 
já nada mais interessa na vida.

Jesus manso
«Aprendei de mim, que sou 

manso…»
Como precisamos de ouvir este 

doce convite, nós que vivemos 
num mundo, em que o Homem 
se tornou cada vez mais, o lobo do 
Homem.

Quando eu estudava a Histó-
ria, o meu professor – que Deus já 
tem na Sua mão, há muito tempo 
– falando-nos dos ideias de liber-
dade, apregoados pela tristemen-
te célebre Revolução Francesa, 
citava-nos uma frase lapidar de já 
não sei que escritora, em que ela 
dizia: «Quando oiço gritar: Liber-
dade!, olho logo para o lado, para 
ver quem vai preso».

Agora, passa-se algo de se-
melhante, quando tanto se apre-
goam «os direitos do Homem» e 
se propagam as guerras fratrici-
das; se denuncia a violência, que 
tanto se propagandeia em filmes, 
que a TV multiplica diante dos 
olhos espavoridos que os presen-
ciam; se acusa a exploração do 
Homem pelo Homem e a igual-
dade de direitos do homem e da 
mulher, permitindo essa vil ex-
ploração nos antros de perdição, a 
que, pomposamente, dão nomes 
arrevezados, querendo encobrir 
a animalidade em que aí se vive, 
em detrimento da parte mais no-
bre do Homem, que é a sua alma.

Ainda bem que somos um 
povo de brandos costumes, pois 

tudo se realiza a coberto daquilo a 
que chamam, eufemisticamente, 
a legalidade.

Quando há leis que justificam 
atropelos à dignidade do homem 
e da mulher, bem depressa um 
povo se trona bárbaro e selvagem. 

Ser manso é desejar a paz, 
mesmo que ela demande muito 
esforço. É empregar os meios que 
a ela conduzem: o diálogo frater-
no, a convivência serena; o saber 
vencer na luta, sem desprezar ou 
oprimir os vencidos; saber perder, 
sem ódios nem retaliações, que só 
servem para reacender a fogueira 
ainda mal extinta. Os povos só 
podem prosperar em ambiente 
de paz.

Jesus humilde
«Aprendei de mim, que sou 

humilde de Coração…».
A humildade consiste em ser-

mos aquilo que somos, sem mais; 
aquilo que somos, sem menos. A 
humildade, dizia-o Santa Teresa, é 
a verdade.

O orgulhoso pensa sempre 
que é mais do que os outros. Não 
aceita os seus limites. Para alcan-
çar os seus objectivos, atropela 
tudo., passa por cima de todos, 
até atingir o ponto mais alto que 
deseja.

Há aqui uma famosa luta entre 
o ser e o ter. Regra geral, aquele 
que é mais, pelo seu talento, pela 
sua capacidade realizadora, ou até 
pelos seus dotes de formosura, é 
humilde. Quase pede desculpa 
pelo seu talento, pela sua capaci-
dade ou pela sua beleza. Sabe que 
tudo quanto tem, o recebeu de 
Deus, a quem dá graças pelos dons 
do espírito que possue. É como a 
violeta, cuja presença se denuncia 
na intensidade do seu perfume, 
mas se esconde entre as suas lar-
gas folhas, para não ser vista.

O orgulhoso, já que não pode 
ser, recorre à arma falsa e perigosa 
do ter. procura todos os meios de 
crescer aos olhos de todos, des-
lumbrado pelas riquezas que, a 
bem ou a mal, vai acumulando.

Numa sociedade de consumo, 
como esta em que vivemos, tudo 
se conjuga para alimentar esta 
ânsia de possuir cada vez mais. A 
técnica inventa, a publicidade ex-
cita a cobiça, o coração orgulhoso 
é insaciável. Deste modo, quem 
mais tem, mais sobe no seu pe-
destal.

Ser humilde é saber conter-se, 
dentro das suas possibilidades. 
É não criar necessidades, já que, 
honestamente, as não pode satis-
fazer.

Deste modo, já não nos admi-
ramos de casos extremos: pessoas 
que parecem felizes, pois nada 
lhes falta, procuram, no suicídio, 
o fim inglório de uma vida sem 
sentido. Pessoas que vivem na sua 
mediania, sentem-se felizes, pois, 
em Deus encontram tudo o que 
lhes faz falta.

Volvamos o olhar para o Cora-
ção de Jesus. Aprendamos d’ Ele, a 
mansidão e a humildade. Pense-
mos que, se Deus nos falta, nada 
nos basta; se Deus está connosco, 
nada nos falta.

E seremos felizes, já neste 
mundo, mas muito mais – sem 
medida – na vida que não acaba.

A LIÇÃO DO CORAÇÃO DE JESUS
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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 imen-
sos pedidos para “contarmos a 
história do Sameiro”, vamos, 
a partir deste número do Ecos 
do Sameiro, socorrendo-nos 
do livro acima citado, para po-
dermos responder aos anseios 
daqueles, e de outros prova-
velmente, interessados em co-
nhecer esta bonita história.

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

(continuação do número anterior)

TRO FRATERNO. Aí se reunem 
fiéis das mais variadas proce-
dências, mas que se sentem na 
casa do Pai ou da Mãe, e, por 
isso, verdadeiramente irmãos…
que se ajudam mutuamente, 
que se dão as mãos, numa iden-
tidade de desejos e apelos, que, 
quase insensivelmente, fazem 
comunhão.

O Santuário é o lugar da CON-
VERSÃO PESSOAL, porque o 
contacto com a Palavra de Deus 
e o conhecimento da própria 
pobreza despertam na alma um 
desejo sincero de mudança no 
modo de ser, de estar e de viver.

O Santuário é o lugarde 
ORAÇÃO PESSOAL. Não ape-
nas da oração colectiva, do eco 
das multidões, onde cada um se 
sente como que perdido no ano-
nimato; mas o encontro de ami-
go com o Amigo, em que o diá-
logo se torna mais fácil e conduz 
à intimidade.

O Santuário é o lugar de FES-
TA, onde a oração comunitária 

tem uma dinâmica de alegria, 
fruto do encontro com Deus e 
com os irmãos, que acaba por se 
exprimir no canto colectivo, que 
anima a Celebração da Eucaris-
tia, a festa por excelência. 

O Santuário é o lugar da 
GRAÇA, diria mesmo do MI-
LAGRE, que, ora acontece de 
forma visível, ora se verifica, 
apenas, no mundo das almas, 
mas sempre acontece, pois 
ninguém se aproxima de Deus, 
sem receber, da Sua generosi-
dade, a resposta aos seus pro-
blemas e ansiedades.

O Santuário é, ainda, o lugar 
da OFERENDA, porque é pró-
prio de quem recebeu a graça, 
corresponder com gestos de 
gratidão. Estes gestos, nós os ve-
mos expressos em atitudes peni-
tentes, ex-votos mais ou menos 
expressivos, ou até esmolas, que 
são sempre suor e sangue.

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

(continua no próximo número)

PEREGRINAR

Peregrinar é sair do ambiente 
normal em que se vive e dirigir-
-se para o lugar do “encontro”. 
Não é dar um passeio, mas ir 
ao encontro de Alguém. Al-
guém que acolhe, que escuta, 
que aceita a pobreza, que nunca 
desilude. Por isso, o verdadeiro 
peregrino, antes de encetar a 
sua caminhada, prepara-se para 

Aproveitando o alívio, nas 
medidas de combate à pande-
mia, que se viveu nos últimos 
dois anos, foi retomada a tradi-
ção, de realizar uma procissão 
de velas, nas noites do dia 12 de 
cada mês, de Maio a Outubro.

Este ano, por questões lo-
gísticas, apenas nos foi possí-
vel iniciar este ciclo, em Junho. 
Continuaremos nos meses de 
Julho, Setembro e Outubro. 
Assim sendo, não se realizará 
em Agosto.

Com saída da Praceta João 
Paulo II, e sob presidência do 

senhor Pe. Delfim Coelho, Rei-
tor do Santuário do Sameiro, 
as centenas de pessoas que se 
juntaram no local para acom-
panhar Nossa Senhora até Sua 
casa, iniciaram o percurso, ao 
longo do qual, se foi rezando o 
terço e se fizeram, também, al-
guns momentos de meditação 
sobre a palavra escrita.

Apesar de ter sido divulgada 
a realização “muito em cima 
da hora”, foram muitos os que 
responderam ao chamamento, 
e deram assim brilho e luz, a 
este momento único de comu-

nhão com a nossa Mãe do Céu.  
Que os pedidos e súplicas fei-

tos a Nossa Senhora, sejam aten-
didos, o que certamente aconte-
cerá, pois Ela não deixa, nunca, 
seus filhos, desamparados.

Pode ver o vídeo em:
https : / /youtu.be/KmRC-

CHfGwa8

José CamPos

Confraria do sameiro

PROCISSÃO DE VELAS – JUNHO DE 2022

esse encontro, que é a meta úl-
tima da sua deslocação ao San-
tuário. Vai com alma de pobre, 
que se aproxima de Quem pode 
cumular a sua indigência. Vai 
convicto do seu pecado, em bus-
ca de um coração acolhedor, que 
lhe assegure a sua libertação. 
Caminha cheio de esperança, 
como um pródigo para os bra-
ços do Pai. Tudo isto porque, em 
última análise, todos os Santuá-
rios, sejam dedicados à Virgem 
ou aos Santos, colocam o ho-
mem diante de Deus, que é Pai, 
seja através da mão carinhosa da 
Mãe, ou dos amigos, que, tendo 
peregrinado nesta vida, já atin-
giram a meta definitiva do Céu.

…PARA O SANTUÁRIO

Um Santuário é um lugar 
privilegiado de encontro com 
Deus. É sempre um centro de 
concurso de fiéis, onde é neces-
sário que se faça ouvir a Palavra 
de Deus, meio de crescimento 
na fé e alimento substancial de 
toda avida cristã.

Não pode ser um lugar onde 
se satizfaz a simples “devoção”, 
fruto de uma fé ainda subde-
senvolvida, tantas vezes eivada 
de uma carga de crendice, que 
seria ridícula se não fosse uma 
amostra tão clara de rematada 
ignorância.

O Santuário deve ser, primei-
ramente, um lugar de ENCON-
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CONCURSO FOTOGRAFIA 4.ª EDIÇÃO 
“SAMEIRO DE TODOS, SAMEIRO PARA TODOS”

“Sameiro de Todos, 
Sameiro para Todos”

TEMA: 
“O Sameiro, um Reino de Paz” 

CONVITE: 
Se és apaixonado por foto-

grafia/vídeo e gostas do Sa-
meiro, então não percas esta 
oportunidade e participa neste 
Concurso de Fotografia – “O 
Sameiro, um Reino de Paz”. 

DURAÇÃO: 
O Concurso decorre durante 

os meses de julho a setembro. 

PREÂMBULO: 
Este concurso submete-se ao 

lema: “O Sameiro, um Reino de 
Paz”. 

E as razões são várias.
Na verdade, o Sameiro, pela 

beleza que o carateriza, pela 
bonança que nele se respira, 
pelas paisagens deslumbran-
tes que se contemplam, inspira 
tranquilidade, repouso, paz.

Além disso, no Sameiro mora 
a Rainha da Paz. Essa paz que 
não temos nos dias de hoje.

E que nos leva a rezar: Vir-
gem Maria, Mãe do Céu e Se-
nhora Nossa, tu podes salvar-
-nos da guerra; tu podes livrar 
o mundo de tanta atrocidade, 
de tanta violência, de tanta 
agressão. Livra-nos do ódio, 
da prepotência, da injustiça, da 
opressão. Limpa as lágrimas de 
todos os rostos, de todos os po-
vos, de todos os corações.

Mãe do Céu, ajuda-nos a ser 
construtores de paz e semea-
dores do perdão, pois onde não 
há perdão, não há paz.

Ajuda-nos a não adiar o 
Amor, não a não adiar o Sorri-
so, o Olhar de Candura, a Boa 
Palavra, o Abraço Caloroso e o 
Beijo de Ternura…

E agora voltamos ao concur-
so: captar o Sameiro enquanto 
cenário de paz, transmissor de 
paz, altifalante dos pedidos dos 
homens por um mundo mais 
pacífico, mas irmão e mais har-
monioso.

As fotografias submetidas 
a concurso, devidamente ava-
liadas por um júri e premiadas 
consoante o mérito, deverão de-

pois ser expostas, prolongando a 
finalidade do concurso: dar a co-
nhecer o Sameiro, os devotos, as 
devoções, a força de uma crença, 
a ternura de um amor para com 
a Padroeira de Portugal. 

REGULAMENTO: 
1. O Posto de Turismo do Sa-
meiro, lança, a partir de 1 de 
julho e até ao dia 30 de setem-
bro de 2022, um Concurso de 
Fotografia, no âmbito do proje-
to “Sameiro de Todos, Sameiro 
para Todos”.  Esta 4.ª Edição do 
Concurso tem por tema: “O Sa-
meiro, um Reino de Paz”. 
2. Não há limites de idade para 
quem queira participar.
3. Os concorrentes serão distri-
buídos por idades: o primeiro, 
até aos 29 anos; o segundo en-
tre os 30 e os 64 anos; o terceiro 
entre os 65 e os mais anos que 
Deus vai dando. A data de re-
ferência para a contagem dos 
anos é o dia 30 de setembro de 
2022.   
4. As fotografias deverão visar 
as vivências, os comportamen-
tos, as devoções dos turistas/
visitantes/peregrinos/devotos. 
5. A participação no concurso 
requer uma inscrição no Posto 
de Turismo do Sameiro. A falta 
da mesma, invalida a participa-
ção. A inscrição pode ser feita 
durante todo o tempo em que 
o concurso decorre. 
6. A inscrição é gratuita.
7. Podem participar todos os 
profissionais e amadores de fo-
tografia, portugueses e estran-
geiros.
8. Os concorrentes só podem 
apresentar-se individualmente.
9. Cada concorrente pode con-
correr com três fotografias.
10. Todas as fotos que tenham 
rostos explícitos, têm de fazer-se 
acompanhar da devida cedência 
de direitos de imagem do “mo-
delo” ao fotógrafo e ao Posto de 
Turismo do Sameiro (modelo 
de formulário dessa cedência 
de direitos poderá colher-se no 
Posto de Turismo do Sameiro, 
no momento da inscrição). 
11. Estão automaticamente ex-
cluídos da participação no con-
curso os elementos do júri e os 
promotores desta iniciativa. 

12. No mês de outubro as fo-
tografias serão expostas no 
Sameiro. A inauguração da ex-
posição está marcada para as 
15h:45 horas do dia 30 de ou-
tubro de 2022. 
13. No dia 27 de outubro de 
2022 serão conhecidos os ven-
cedores, escolhidos por um júri 
designado pela Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro. 
14. A cerimónia de entrega de 
prémios decorrerá no Posto de 
Turismo do Sameiro no dia 30 
de outubro pelas 15h:45. 
15. As fotografias deverão ser 
entregues em envelope fecha-
do, A3, e devem mencionar 
OBRIGATORIAMENTE os se-
guintes elementos: Nome:/Ida-
de:/Morada:/E-mail: /Número 
do Telemóvel. 
16. As fotografias deverão ser 
entregues obrigatoriamente 
em suporte digital e impressas 
em papel. Pretende-se que se-
jam impressas num formato de 
20x30cm em papel fotográfico 
(mate ou brilhante) e sem mar-
gens. 
17. As fotografias a concurso 
devem ser apresentadas em Fi-

cheiro JPG, com resolução mí-
nima de 300DPIs. 
18. É permitida a manipulação/
tratamento digital mínimo das 
fotografias (correção de níveis, 
alinhar horizonte, reenquadrar, 
etc…). O júri, entretanto, po-
derá, se assim o entender, des-
qualificar fotos que considere 
excessivamente manipuladas.
19. As fotografias devem ser 
entregues em mãos no Posto 
de Turismo do Sameiro.
20. As fotografias, não só de-
vem ser inéditas, como tam-
bém devem enquadrar-se nos 
temas e objetivos do concurso.

Os três melhores concorren-
tes, receberão um prémio.

Os prémios a atribuir para 
cada um dos três concorrentes, 
serão de:

1.º Prémio: Uma estadia no 
Hotel do Parque do Bom Je-
sus do Monte com pequeno 
almoço.
2.º Prémio: Um Livro de Arte 
do Pintor Henrique Medina.
3.º Prémio: Uma escultura de 
Nossa Senhora do Sameiro do 
Artista Telmo Macedo.
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 1 - SIMPLICIDADE 

– Desde que era professor de 
Filosofia e Literatura, o “padre 
Jorge” sabe que os pedestais 
não servem para nada. 

– É melhor aproximar-se do 
aluno de igual para igual, à sua 
altura.

– Como pároco e bispo, 
aprendeu a “falar aos mais jo-
vens, e assim também te enten-
dem os maiores”

– Os títulos e os tronos criam 
barreiras desnecessárias.

-Chama-se “Francisco”, em 
lugar de “Francisco I”.

– Não utiliza as pré-assina-
turas “P.P” nem “S. S”. 

– É um Papa com sapatos 
pretos.  

2 - AFETO

– É um vendaval de carinho. 
Com as pessoas que conhece e 
com as pessoas desconhecidas, 
especialmente se são crianças, 
pobres ou enfermos.

– Cada 4ª feira, dedica 45 mi-
nutos a percorrer a Praça de São 
Pedro no “Papa-Móvel”, para 
que todos possam vê-lo de perto.

– Sorri, abençoa, beija num 
desdobramento de energia as-
sombroso num homem de 76 
anos com ligeira insuficiência 
pulmonar e que não faz desporto. 

– Reparte beijos e abraços 
sem e cansar, especialmente aos 
enfermos de ELA, Down, etc…

3 - HUMILDADE

– Ofereceu a Bento XVI o 
ícone da “Virgem da Humilda-
de”, recebido da Igreja Ortodo-
xa russa.

– Ambos são exemplo dessa 
virtude.

– Joseph Ratzinger foi toda 
a sua ida uma pessoa simples e 
sóbria, espartana nos seus gas-
tos pessoais.

– Jorge Bergoglio sempre 
soube cozinhar, lavar a roupa, 
apanhar o autocarro e o metro.

– No ia seguinte a ser eleito 
Papa, foi à residência do clero 
recolher a sua malita e pagar s 
sua fatura.

4 - FORTALEZA

– Quando se despedia da ex-
-presidente brasileira Dilma Rou-
sef, antiga militante e prisioneira 
politica, durante a ditadura mili-
tar, o Papa deu-lhe um conselho 
da sua própria experiência: “Re-
corde: forte, mas com ternura”.

– Sempre foi carinhoso com 
todos mas, ao mesmo tempo, 
“o que tem que fazer, faz”.

– Os seus antigos colabora-
dores estão seguros de que fará 
poda e limpeza na Cúria vaticana.

– Fustiga o “carreirismo”, a 
corrupção e a hipocrisia. 

5 - LIBERDADE 

– Francisco é um homem livre.
– Não aspira a nada.
– Não se importa com o que 

digam dele.
– Desde há algum tempo que 

não se incomoda em responder 
a calúnias contra a sua pessoa.

– Só responde a deturpações 
sobre o que diz em público ou 
em privado.

– É um Papa “low coast”.
– Não necessita de nada.
– Nunca teve carro oficial, 

nem secretários; somente uma 
agenda.

– Chama diretamente pelo 
telefone a quem quer.

– Escreve e fala com liberda-
de. Quer lá saber das críticas.

6 - COLEGIALIDADE 

– Como superior dos Jesuítas 
da Argentina, como Arcebispo 
de Buenos Aires, sempre escu-
tou a opinão dos interessados 
em cada tema e a dos seus co-
laboradores.

– Mas depois decidia só, as-
sumindo toda a responsabili-
dade… Como Presidente da 
Conferência Episcopal Argen-
tina, respeitava a opinião cole-
tiva, ainda que não coincidisse 
com a sua. 

– Para a reforma da Cúria 
apoiar-se-á no trabalho do gru-
po de oito cardeais, dos cinco 
continente e no Sínodo dos 
Bispos.

7 - ORAÇÃO

– Levanta-se às cinco da ma-
nhã, e faz uma hora de oração.

– Depois prepara a sua Ho-
milia e continua rezando, até à 
missa das sete.

– Acorre muitas vezes ao Sa-
crário.

– À ultima hora da tarde reza 
outra hora diante do Senhor.

– “Às vezes adormeço um 
pouco, por causa do cansaço, 
mas Ele compreende-me; con-
soa-me por saber que Ele me 
olha”.

– “Às vezes pensamos que 
devemos pedir, falar, falar, fa-
lar…Não! Deixa-te guiar pelo 
Senhor”.

8 - PROFUNDIDADE

– O jovem perito químico, 
Jorge Bergoglio, trabalhou num 
laboratório de análise de ali-
mentos.

– Ali aprendeu a realizar com 
exatidão, medições e cálculos.

– Formou-se no noviciado 
da Companhia de Jesus, quan-
do ainda se lecionavam classes 
em Latim.

– É licenciado em Filosofia e 
Teologia.

– Foi um grande professor de 
Filosofia e Literatura.

– Prega e escreve com grande 
lucidez, vigor e beleza literária.

– É um intelectual que, de-
liberadamente, omite os argu-
mentos complicados e apresen-
ta as conclusões com palavras 
simples.

9 - MISSÃO

– Nas intervenções que im-
pressionaram os Cardeais antes 
do Conclave, Jorge Maria Ber-
goglio disse: “A evangelização é 
a razão de ser da Igreja que é 
chamada a sair de si mesma e ir 
para as periferias geográficas e 
existenciais”.

– Advertiu que “quando a 
Igreja não sai de si mesma para 
evangelizar, torna-se auto-re-
ferencial, adoece e cai no nar-
cisismo”.

– Insiste em cada dia que “há 
que sair aos caminhos, encon-
trar as pessoas”.

10 - COERÊNCIA 

– Desde que era mestre de 
noviços, o seu “método” foi o de 
ensinar com o exemplo.

– Acompanhava os seus ir-
mãos jesuítas mais jovens, a 
alimentar os porcos, e cozinha-
va na residência, aos domingos.

– Em 21 anos de bispo visita-
va os sacerdotes nas suas casas, 
cuidava-os quando estavam 
enfermos.

– Dedicava muito tempo às 
catequeses, confissões e pri-
meiras comunhões, nas paró-
quias pobres.

– Não pede nada, que não 
tenha feito pessoalmente antes.

– Por isso, pode exigir. E exigirá. 

OS DEZ SEGREDOS DO ÊXITO DO PAPA FRANCISCO


