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CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

“TU PODES, ÉS MÃE DE DEUS; 
E DEVES, ÉS NOSSA MÃE”

Não estamos aqui pelo 
nosso merecimento. Sabe-
mos das nossas falhas, dos 
nossos egoísmos, das nossas 
petulâncias, das nossas deso-
bediências, dos nossos des-
nortes, dos nossos orgulhos, 
da mania de sermos deuses 
que mandam na vida e nisto 
tudo… 

Estamos aqui porque acre-
ditamos em Ti, no teu poder 
mediador, na relação única 
que tens com Deus e no amor 
que nos dedicas.

Fomos chamados à reali-
dade da nossa pequenez. Fo-
mos chamados ao essencial, 
que andava escondido por 
entre imensas superficiali-
dades. Fomos chamados à 
redescoberta do verdadeiro 
sentido da amizade, da fra-
ternidade, da comunhão, da 
solidariedade, da família, dos 
amigos, do trabalho, da es-
cola, da vida, até do recolhi-
mento e do silêncio. 

Agora, Mãe amada, com 
a lição aprendida, deixa-nos 
voltar à rua, deixa-nos ir para 
a vida nova, pautada pelo co-
ração, pelo amor a Deus e a 
Ti, pelo amor ao próximo, 
pela “toalha à cintura”, pelo 
desprendimento generoso, 
pelo abraço sincero ao irmão.

Mãe querida, ilumina os 
insensatos, os imprudentes, 
os iludidos, os que ainda não 

conseguem ver para além da 
riqueza, da economia e da 
matéria. 

Cuida também e gratifica 
os cuidadores: todos os que 
dão a cara, a vida, o conheci-
mento e o esforço a fim de se 
evitar tragédia maior. Estou 
a recomendar-te os médicos, 
os enfermeiros, o pessoal 
auxiliar, os farmacêuticos, os 
bombeiros, os prestadores de 
serviços, os cuidadores de ve-
lhinhos, todos, Mãe, todos os 
bons e generosos. Que eles 
sintam também a Tua bonda-
de e generosidade.

Permite, Mãe querida, que 
as crianças voltem aos ba-
loiços, à escola, e a lambuzar 
com beijos o rosto dos pais, 
dos manos, dos avós…

Permite que os velhinhos 
passem tranquilos os últimos 
dias da sua vida.

Permite que os diques se 
rompam e todos possam re-
tornar a suas casas para abra-
çar e beijar.

Permite que todos volte-
mos à rua, não como amea-
ça, não com desconfiança, 
mas como companheiros e 
irmãos, para continuarmos, 
unidos e solidários, o cami-
nho da vida.

Permite, Mãe, que conti-
nuemos a erguer as nossas 
taças para festejar vitórias, 
para festejar aniversários, 
para festejar nascimentos, 

para festejar o amor, para fes-
tejar regressos de gente que-
rida.

Permite, Mãe, que vol-
temos a viajar, a admirar o 
mundo belo por Deus criado, 
com sorriso nos lábios e sol 
nos dias.  

Permite, Mãe, que volte-
mos ao trabalho, rentabili-
zando os nossos dons em fa-
vor de Deus e do próximo.

Permite, Mãe, que volte-
mos à vida normal, com âni-
mo, com júbilo, com vontade 
de sair de casa e abraçar o 
mundo.

Mãe, cuida do Brasil; cuida 
dos Estados Unidos da Amé-
rica; cuida da África; cuida 
do Equador; cuida da Itália; 
cuida da Alemanha e da In-
glaterra; cuida da França e da 
Espanha; cuida de Portugal; 
cuida do mundo inteiro. 

E acolhe todos quantos se 
apressaram em partir deste 
mundo.

Confiamos em Ti. Confia-
mo-nos, todos, a Ti.

Afinal - nós sabemos, nós 
acreditamos: “Tu podes, és 
Mãe de Deus”. Mas não Te 
esqueças: Tu também deves. 
Sim, és nossa Mãe, a nossa 
querida Mãe, a Senhora do 
Sameiro!

Pe. Paulo abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro

Editorial

NOTA  
DA REDAÇÃO pág. 2

Rainha do Céu,  
alegrai-vos, Aleluia! pág. 3

Covid 19 - Impressionantes  
testemunhos / reflexões pág. 6

O SEPULCRO  
VAZIO pág. 7



2    ECOS DO SAMEIRO    ABRIL . 2020

FICHA TÉCNICA — PROPRIEDADE: Confraria Nossa Senhora do Monte do Sameiro – Av. Nossa Senhora do Sameiro, 40 – Espinho – Apartado 251 – 4715-616 Braga – Telef. 253 303 400 – E-mail: confrariadosameiro@arquidiocese-braga.
pt DIRECTOR: Cónego José Paulo Leite Abreu • ADMINISTRAÇÃO: Fernando Oliveira • REDACÇÃO: José Serafim Ferreira Campos • EXECUÇÃO GRÁFICA: Gráfica Diário do Minho – Rua de S. Brás, n.º 1 – Gualtar – 4710-073 Braga 
Telefone 253 303 170 – E-mail: orcamentos@diariodominho.pt • ASSINATURA ANUAL: Portugal: 10,00€ - Estrangeiro: 17,5€ - Preço avulso: 0,50€ • TIRAGEM: 6.200 exemplares • PERIDIOCIDADE Mensal • DEPÓSITO LEGAL 19784 • REGISTO ICS 102551

IBAN (BANKINTER)  PT50026903460020625122040

Estatuto Editorial disponível em: santuariodosameiro.pt

PEDIDO   “Agradecemos a todos os assinantes do “Ecos do Sameiro” que têm o 
pagamento de assinatura em atraso, o favor de regularizarem a situação”.
Obrigado.

santuariodosameiro.pt

facebook.com/Santuário-Do-Sameiro-Braga
facebook.com/CONFRARIA-DE-NOSSA-SENHORA-DO-SAMEIRO

Dadas as medidas em vigor, 
impostas pela crise de corona-
virus e decorrentes da declara-
ção do estado de emergência, 
como é do conhecimento de 
todos, alterou profundamen-
te  a vida, quer laboral, social, 
pessoal e religiosa.

Vários eventos, a nível na-
cional e mundial, foram adia-
dos, ou mesmo, cancelados 
definitivamente, para preser-
vação da saúde pública.

O Santuário do Sameiro não 
fugiu à regra e, desde o en-
cerramento a celebrações de 
massa na basílica, bem como o 
encerramento de todos os es-
paços do santuário (Posto de 
Turismo, Casa das Estampas, 
Adoração do Santissimo, Zim-
bório, etc..), estamos agora, 
na contingência de, termos de 
adiar ou mesmo cancelar, al-

guns dos eventos que iriamos 
realizar, sendo que alguns de-
les, estão há muitos anos, inse-
ridos no calendário de eventos 
a realizar no Sameiro (caso das 
peregrinações).

Assim, e a titulo definitivo, 
não haverá, este ano, o já tra-
dicional encontro de coros, que 
se realizaria, aos domingos, 
neste mês de Maio. A procis-
são de velas prevista para 12 de 
maio está também cancelada, 
mantendo-se as outras datas 
(ver anuncio neste jornal). 

A Peregrinação das Crianças 
ao Sameiro, que temos vindo 
a realizar nos últimos anos e, 
prevista para o primeiro sába-
do de maio, não se vai realizar. 
Foi lançado o repto às crianças 
e seus educadores, trabalha-
rem o tema “Com Maria Sou 
Feliz!” enviando, até ao dia 2 

de Junho de 2020, os trabalhos 
“nascidos” que, serão expostos 
no Santuário do Sameiro, po-
dendo mesmo, caso as medi-
das de contenção em vigor, se-
jam alteradas e, permitam uma 
pequena celebração, em data a 
anunciar.

Vamos dando, quer aqui no 
Ecos do Sameiro, quer no site 
oficial e nas páginas de Face-
book (ver contactos na página 
2 do Ecos do Sameiro) a dar 
conta da evolução da “vida” no 
Santuário do Sameiro, saben-
do que, estamos todos desejo-
sos que, esta situação de crise, 
alivie ou passe mesmo, para 
podermos, voltar a ir livre-
mente, sem constrangimen-
tos, ao encontro de Nossa Se-
nhora do Sameiro, nossa Mãe 
do Céu, tal como até à pouco 
faziamos.

Apesar de estarmos com os 
serviços completamente en-
cerrados, continuaremos a pu-
blicar o jornal mensalmente, a 
tratar dos jardins e manter a 
Basílica limpa e bem ornamen-
tada. Não temos receitas, de 
momento, mas continuamos a 
ter as mesmas despesas. Caso 
queira ajudar-nos a amenizar 
esta fase difícil, pode contribuir 
com o seu donativo através da 
conta seguinte:

IBAN (BANKINTER) PT 
5002 6903 4600 2062 5122 040

Agradecemos, desde já, a 
vossa benevolência, na certeza 
de que Nossa Senhora do Sa-
meiro vos compensará na vida.

Que fiquemos todos bem.

José CamPos

Confraria do sameiro

NOTA DA REDAÇÃO
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Rainha do Céu, alegrai-vos, 
Aleluia! Assim reza (ou can-
ta) a Igreja durante o Tempo 
pascal, três vezes por dia, este 
hino dedicado a Nossa Senho-
ra, com preferência de manhã, 
ao meio dia e à tarde. Ele subs-
titui, por ordem do Papa Bento 
XIV, desde o ano 1742, a ora-
ção do Angelus, feita nos ou-
tros dias do ano, nos mesmos 
horários.

Esta antífona mariana que 
exprime tanta alegria parece 
no contexto actual da pande-
mia do coronavírus um tanto 
contraditório. Mas não é assim. 
Vamos conhecer a bela história 
da origem deste hino que sur-
giu em tempos semelhantes 
de uma epidemia em Roma no 
ano de 590 (há 1430 anos).  

Já devastada por um trans-
bordamento do Rio Tibre, que 
havia alagado a cidade redu-
zindo-a à fome, irrompeu uma 
terrível peste. Para aplacar a có-
lera divina, o Papa S. Gregório 
Magno ordenou uma  litania 
septiforme, isto é, uma procis-
são geral do clero e da popula-
ção romana, formada por sete 
cortejos que confluíram para 
a Basílica Vaticana. Enquanto 
a grande multidão caminha-
va pela cidade, a pestilência 
chegou a um tal furor, que, no 
breve espaço de uma hora, oi-
tenta pessoas caíram mortas 
no chão. Mas S. Gregório não 
cessou um instante de exortar 
o povo para que continuasse 
a rezar, e que diante do cor-
tejo fosse levado o quadro da 
Virgem que chora, da igreja 
de Ara Coeli (refúgio do céu), 
pintado pelo evangelista São 
Lucas. Eis que se dá um facto 
maravilhoso: à medida que a 
imagem avançava, a área tor-
nava-se mais sã e limpa à sua 
passagem e os miasmas da 
peste se dissolviam.

Junto da ponte Sant`Angelo 
que une a cidade ao caste-
lo, inesperadamente ouviu-
-se um coro que cantava, por 
cima da sagrada imagem: “Re-
gina Coeli, laetare, Alleluia! 
(Rainha do Céu, alegrai-vos, 
Aleluia!)”, ao qual S. Gregó-
rio respondeu: “Ora pro nobis 

Deum, Alleluia! (Rogai a Deus 
por nós! Aleluia)!”. Assim 
nasceu o Regina Coeli.

Após o canto, os anjos colo-
caram-se em círculo em torno 
do quadro. São Gregório Mag-
no, erguendo os olhos, viu so-
bre o alto do castelo um anjo 
exterminador que, após enxu-
gar a espada, da qual escorria 
sangue, colocou-a na bainha, 
como sinal do cessamento do 
castigo.

Como memória deste 
acontecimento, o castelo fi-
cou conhecido com o nome 
de Sant’Angelo. Na sua torre 
mais alta foi posta a célebre 
imagem de São Miguel, o anjo 
exterminador (Fonte: “Lepan-
to”, Roma, set/out 83).

A partir destes eventos, vê-
-se claramente que a oração 
(ou canto) do Regina caeli tem 
uma grande actualidade neste 
nosso tempo. Que os devotos 
de Nossa Senhora do Sameiro 
queiram rezá-lo assiduamente 
neste tempo pascal para alcan-
çar a graça do fim da Pande-
mia. Eis o texto na íntegra: 

V  . Rainha do Céu, alegrai-
-vos! Aleluia!

R  . Porque Aquele que me-
recestes trazer em vosso seio! 
Aleluia!

V . Ressuscitou como disse! 
Aleluia!

R  . Rogai por nós a Deus! 
Aleluia!

V .   Exultai e alegrai-Vos, ó 
Virgem Maria! Aleluia!

R . Porque o Senhor ressus-
citou verdadeiramente! Ale-
luia.

V  .  Oremos: Ó Deus, que 
Vos dignastes alegrar o mun-
do com a Ressurreição do 
Vosso Filho Jesus Cristo, Se-
nhor Nosso, concedei-nos, 
Vos suplicamos, que por sua 
Mãe, a Virgem Maria, alcance-
mos as alegrias da vida eter-
na. Por Cristo, Senhor Nosso. 
R . Amém!

O texto é breve e tem a for-
ma directa de um anúncio: é 
como uma nova “anunciação” 
a Maria, feita desta vez não 
pelo Arcanjo S. Gabriel, mas 
por nós cristãos que convida-
mos a Mãe a alegrar-se porque 
o seu Filho, por ela levado no 
seio, ressuscitou como tinha 
prometido. De facto, “alegra-
-te” tinha sido, em Nazaré, a 
primeira palavra dirigida à Vir-

gem pelo mensageiro celeste. 
E o sentido era este: “Rejubila, 
Maria, porque o Filho de Deus 
está para Se fazer homem em 
ti”. Agora, depois do drama da 
paixão, ressoa um novo convi-
te à alegria: “Rejubila e alegra-
-te, ó Virgem Maria, Aleluia, 
porque o Senhor verdadeira-
mente ressuscitou, aleluia!”. 
Deixemos portanto que o  ale-
luia (=louvai a Deus) pascal se 
imprima profundamente tam-
bém em nós, para que não seja 
apenas uma palavra em cer-
tas circunstâncias exteriores, 
mas seja expressão da nossa 
própria vida: a existência de 
pessoas que convidam todos 
a louvar o Senhor e o fazem 
com o seu testemunho de “res-
suscitados”. “Intercede junto 
do Senhor por nós” dizemos 
a Maria, para que Aquele que, 
na ressurreição do Seu Filho, 
deu de novo a alegria ao mun-
do inteiro, nos conceda gozar, 
apesar da situação triste que 
estamos a passar, de uma ale-
gria semelhante para sempre, 
nesta nossa vida e na vida sem 
fim no céu!

P. armín maria

Prior da ordem  
de Santa Cruz - Sameiro

Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia!
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Um capítulo muito inte-
ressante da devoção a Nos-
sa Senhora do Sameiro será, 
certamente, o período de ter-
ror vivido na primeira metade 
do século passado, castigado 
com duas guerras (1914-1918 
e 1939-1945), que envolveram 
com maior ou menor incidên-
cia, especialmente a segunda, 
nações de todos os continen-
tes, e ainda a horrorosa guerra 
civil de Espanha (1936-1939). 
Nasci em Joane, no ano em 
que esta começou. E agora que 
as pessoas do mundo intei-
ro estão a experimentar outra 
guerra, em que o inimigo ata-
ca com armas imprevisíveis e 
impiedosamente letais, alheio 
a qualquer código convencio-
nal de atuação, pensei que, no 
jogo à defesa e de construções 
estratégicas para enfrentar o 
tal inimigo, o Covid-19, seria 
muito importante ter em conta 
a arma que nunca perde atua-
lidade, antes pelo contrário, 
qual é a devoção a Nossa Se-
nhora.

Desde 1854, com a defini-
ção dogmática e, quatro anos 
mais tarde, com as aparições 
de Lourdes, a invocação à Vir-
gem Mãe de Deus pelo próprio 
nome, Imaculada Conceição, 
com que ela se apresentou à 
humanidade na pessoa da vi-
dente Bernadette Soubirous, 
exigiu a elaboração de me-
mórias que perpetuassem e 
fossem também motivo de 
inspiração constante para ve-
neração, louvor, gratidão e 
esperança dos crentes. Pen-
sando nisto e considerando 
que levo de vida metade dos 
anos desta história de graça, 
autenticada pelo Beato Pio lX 
em 8 de dezembro de 1854, 
quis empreender um exercício 
das minhas memórias mais 
longínquas sobre a devoção à 
Senhora do Sameiro, as quais 
coincidem com o clima da ll 
Grande Guerra.

Na minha família e em mui-
tas outras famílias do Baixo 

Minho, nessa época, os fieis, ao 
fazerem o ato de consagração a 
Nossa Senhora, habituaram-se 
a contemplar, ainda que mui-
tas vezes apenas em espírito, 
a imagem da Senhora do Sa-
meiro. Era enorme a devoção 
de minha mãe à Senhora do 
Sameiro, desdobrada em ora-
ções, cânticos e peregrinações. 
Durante um longo período da 
sua vida, em anos consecuti-
vos, foram nove ou mais dias 
de peregrinação em cada ano 
que ela fez, a pé, à Senhora 
do Sameiro. Motivavam-na os 
momentos de maior aflição, 
tais como o tempo de tropa 
de dois filhos, doenças graves 
de pessoas de família, espe-
cialmente da minha irmã mais 
velha e também os meus doze 
anos de formação para o sacer-
dócio nos seminários arquidio-
cesanos.

Apraz-me recordar o dia em 
que, pela primeira vez, fiz par-
te do grupo que, ao longo do 
caminho, ia engrossando. Teria 
eu seis anos de idade quando 
pude realizar o sonho de tam-
bém ir ao Sameiro a pé. Às três 
e meia da manhã de maio ou 
junho de 1943, iniciámos a ca-
minhada; atravessámos as fre-
guesias de Vermil, Oleiros, Lei-
tões e o monte da Senhora da 
Saúde, em S. Clemente de San-
de. Depois de cruzar a Estrada 
Nacional 101, seguimos pela 
parte alta de Balazar e monte 
de Santa Cristina de Longos. 
Fiquei maravilhado quando, na 
parte mais elevada desse mon-
te, vi surgir a cúpula da basíli-
ca e, uns passos mais adiante, 
porque, então, não havia ve-
getação crescida, começava a 
aparecer o casario da cidade 
de Braga. Aí, minha mãe, mu-
lher simples, analfabeta, mas 
profundamente cristã, abriu o 
livro da sua pedagogia mater-
nal, chamando a atenção para 
o Seminário de Montariol e, já 
em plena estrada da Falperra, 
muito perto da meta, o edifício 
do Seminário Conciliar, 

explicando que neste se for-
mavam os sacerdotes para o 
serviço das paróquias e o pri-
meiro preparava missionários 
que iam para a África. 

Finalmente, o solar da Mãe. 
Tudo excedia o meu imaginá-
rio infantil: o toque harmo-
nioso dos sinos, que nos vinha 
acompanhando à distância, a 
sumptuosidade do santuário, a 
multidão de fieis. Já dentro do 
templo, a imagem formosa, a 
tal que, mais bela do que ela, só 
no Céu, no seu trono, ornado 
de flores caras e inundado de 
luz. Uma multidão de fieis que 
enchia a nave, iluminada por 
candelabros impressionantes, 
acompanhava o desenrolar da 
celebração eucarística, como 
então geralmente acontecia 
(estava em vigor o rito triden-
tino), isto é, as pessoas reza-
vam o terço ou ciciavam outras 
orações durante a missa. Duas 
vozes se ouviam distintamen-
te: a do servo que recolhia as 
ofertas, ao som do anúncio 
para o culto de Nossa Senho-
ra e a do reitor do santuário, 
monsenhor Abílio. A voz des-
te,  terna e suave, repercutia-se  
no templo e conferia a todo 
aquele cenário de fé e devoção 
um caráter quase sobrenatural. 
Uma parte complementar des-
ta peregrinação singular foi o 
momento de oração ao pé do 
monumento à Imaculada Con-
ceição, designado por minha 
mãe “Senhora da Boa Memó-
ria”. Na sua intuição de mãe, 
ensinou-me a “apegar-me” 
com Ela para aprender bem na 
escola e pela vida fora. Suma-
riamente era este o ritual das 
idas ao Sameiro; peregrinações 
autênticas eram as oficiais, al-
gumas delas no encerramento 
de congressos.

Não cabe aqui relatar o re-
gresso com incidências memo-
ráveis também. A passagem 
pelo Bom Jesus, Braga (Sé), 
tomando depois a estrada Bra-

ga- Famalicão pela Veiga de 
Penso, sempre a pé, à exceção 
do percurso de “luxo”, Bom Je-
sus-Arcada, feito no histórico 
elétrico, daria também matéria 
para outras memórias.

A gastronomia destas oca-
siões também é digna de refe-
rência: desde a meia de leite à 
medida grande, acompanhada 
de um bom naco de sêmea, 
servida no restaurante Maia, ao 
almeiro, cujo cheirinho aliviava 
a dureza da caminhada, tudo 
fazia parte do ato de homena-
gem filial a Nossa Senhora.

O ritmo do caminhar era 
marcado ao som de hinos e 
cânticos; dava para repetir o 
cancioneiro mariano conhe-
cido. As melodias populares 
compostas em honra da Se-
nhora do Sameiro serviam, de 
inspiração para acrescentar 
estrofes de circunstância. Re-
vivo muitas vezes estas: A Se-
nhora do Sameiro/tem fitinhas a 
voar./Vermelhinhas e branqui-
nhas/todas vão cair ao mar. Ou-
tra, de sabor bairrista: Não é só 
na cidade/que a Virgem filhos 
tem./De Joane os moradores/
seus filhos são também. E, na 
despedida em tom comum de 
romaria: Senhora do Sameiro,/
Nós vamos embora;/deitai-nos 
a bênção/ pela porta fora; Pela 
porta fora,/pela porta já,/ Se-
nhora do Sameiro/prò ano (prà 
semana) estamos cá.

A saudade é excelente meio 
de construir felicidade: numa 
perspetiva de fé, embrulha-
-nos nos escaninhos estru-
turais do nosso ser. Em mo-
mentos, como a da pandemia, 
que nos perturba e atemoriza, 
regressar às origens da nossa 
consciência da misericórdia de 
Deus para connosco que, no 
plano da redenção, fez nossa a 
sua própria Mãe, será, de ver-
dade, motivo salutar para viver 
em Esperança.

lima de Carvalho

Senhora do Sameiro

Viagem de regresso
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Caros peregrinos e devo-
tos de Nossa Senhora do Sa-
meiro, espero encontrar-vos, e 
aos que vos são mais queridos, 
com saúde, firmes na fé, ani-
mados na esperança e fortale-
cidos na caridade!

Tendo em conta a actual si-
tuação pandémica e sendo-nos 
pedido pelas autoridades do 
governo e de saúde a que per-
maneçamos em casa, evitando 
o contacto social, protegendo-
-nos e aos outros também, e 
a inexistente afluência de fiéis 
ao Santuário do Sameiro, a 
Mesa Administrativa da Con-
fraria do Sameiro e o Reitor do 

Santuário decidiram encerrar a 
Basílica, desde o passado dia 5 
de abril até determinação em 
contrário. Os outros serviços 
(Reitoria, Casa das Estampas e 
Posto de Turismo) continuarão 
também encerrados. A cape-
la exterior com a imagem  de 
Nossa Senhora do Sameiro 
continuará aberta, sendo proi-
bido beijar ou tocar na ima-
gem bem como tocar com as 
mãos. Agradecemos, desde já, 
a vossa compreensão e cui-
dado! Para qualquer assunto 
relacionado com marcações 
de casamentos, baptismos ou 
outros deveis contactar por e-
-mail:  reitoriadosameiro@

arquidiocese-braga.pt  ou por 
telefone: 253 303 402

No passado dia 4 de abril, 
Sábado, à porta fechada, dian-
te da bela imagem da Virgem 
Imaculada, o Presidente da 
Confraria do Sameiro, Cóne-
go José Paulo Abreu, e o Rei-
tor do Santuário, P. Delfim 
Coelho, consagraram o nosso 
mundo, nesta hora tão difícil 
e perturbada da sua história, 
pedindo a Sua proteção para 
todos nós, especialmente para 
as vítimas deste vírus e todos 
os doentes,para os profissio-
nais de saúde, para os mais 
vulneráveis, para as nossas 

familias, para a Igreja, para a 
nossa Arquidiocese, para todos 
os benfeitores deste Santuário, 
para a nossa pátria - Terra de 
Santa Maria! Podeis acompa-
nhar este momento de oração 
através da página de facebook 
da Confraria do Sameiro ou 
também no canal de YouTube 
de Confraria. Estamos isolados 
fisicamente, mas irmanados na 
oração e na comunhão nesta 
hora de dor, mas também de fé 
e de esperança; não desanime-
mos porque “Temos Mãe!” 

o reitor do sameiro,

P. delfim Pinto Coelho

Encerramento da Basílica do Sameiro

Este ano, devido à pande-
mia, durante o mês de Maio, 
consagrado a Nossa Senhora, 
não nos iremos poder reunir 
fisicamente na Basílica do Sa-
meiro, mas o Senhor Arcebis-
po de Braga, D. Jorge Ortiga, 
numa Carta Pastoral datada de 
18 de Abril de 2020 lembra:

«Sabemos que a Igreja nas-
ceu a partir das famílias. Nelas, 
vivia-se a fé. Eram o espaço 
para concretizar a vida de um 

discipulado missionário. Não 
podemos exigir o que não nos 
podem dar, pois ninguém dá 
o que não tem. Mas é um ca-
minho obrigatório a seguir. 
Interrogar-se sobre como po-
deremos dar-lhe um novo pro-
tagonismo. Precisamos de re-
cuperar a família como “Igreja 
doméstica” e extrair daí todas 
as possibilidades que esta rea-
lidade encerra. Foi experiên-
cia no passado. Hoje deve ser 

laboratório, dando-lhe meios 
para uma nova expressão da 
Igreja.»

E deixa como sugestão para 
a vivência do mês de Maria, 
em família:

«Quanto ao mês de Maio, 
(…) aconselho vivamente a 
que as famílias, assim como 
construíram cruzes floridas, 
façam um terço com flores de 
papel, que também poderá ser 

colocado nas sacadas, onde 
isso for possível.»

Aceitemos o desafio do nos-
so Pastor e manifestemos as-
sim o nosso amor e devoção 
à nossa querida Mãe do Céu! 
Rezemos o terço todos os dias, 
em família, como Nossa Se-
nhora insistentemente nos pe-
diu, atraindo assim sobre nós, 
a nossa Pátria e o nosso mun-
do as bênçãos do Céu!

Mês de Maria
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Julian Urban, 38 anos 
de idade – médico na 
Lombardia:

“Nunca, nos meus piores pe-
sadelos, eu imaginei ter uma ex-
periência como a que estou a ter 
nas últimas semanas, no hospital 
onde trabalho.

O pesadelo continua – o rio 
está cada vez mais caudaloso. 

No princípio vieram alguns pa-
cientes, depois, dezenas – por fim, 
centenas. Neste momento já não 
somos mais médicos: tornámo-
-nos uma espécie de ‘classifica-
dores’ na ‘linha de montagem’, 
decidindo quem vive e quem é 
enviado para casa para morrer – 
mesmo aqueles que durante toda 
a sua vida pagaram os seus im-
postos ao Estado italiano.

Até há duas semanas atrás, eu 
e os meus colegas éramos ateus; 
isso era o mais normal, pois como 
médicos aprendemos que a ciên-
cia exclui a presença de Deus. 
Sempre trocei do facto de os 
meus pais irem à Igreja. Um Pas-
tor, já idoso, de 75 anos, veio ter 
connosco há 9 dias atrás; era um 
homem afável, de modos gentis 
e estava com sérias dificuldades 
em respirar, mas trazia uma Bíblia 
consigo e ficámos impressionados 
com ele ao lê-la, aso moribundos, 
segurando-lhes as mãos. 

Estávamos todo cansados, de-
sencorajados, física e mentalmen-
te exaustos, quando, finalmente, 
tivemos tempo para o ouvir.

Agora, temos que admitir: 
como seres humanos chegámos 
ao limite, não podemos fazer mais 
– mas as pessoas estão a morrer 
diariamente, e cada vez mais.

E estamos exaustos: dois dos 
nossos colegas já morreram e há 
outros que estão infetados.

Chegámos à conclusão de que 

o que quer que seja que o ho-
mem pode fazer, precisamos de 
Deus – e começamos a pedir-Lhe 
ajuda, sempre que temos alguns 
minutos disponíveis. Falamos uns 
com os outros e é incrível como 
nós, ateus empedernidos, esta-
mos agora diariamente em busca 
da nossa paz, pedindo ao Senhor 
para no ajudar a resistir, a fim de 
podermos cuidar dos doentes.

‘Ontem’, o idoso Pastor de 75 
anos morreu – e apesar de termos 
tido mais de 120 mortes aqui, nas 
últimas três semanas, e estarmos 
todos exaustos, destruídos, aquele 
Pastor trouxe-nos uma PAZ como 
nós nunca pensámos ter nesta al-
tura, apesar das nossas condições 
e dificuldades. O Pastor partiu 
para estar com o Senhor e bem 
depressa nós iremos, também, 
seguindo-o – se as coisas conti-
nuarem como até aqui.    

Há seis dias que não vou a casa; 
nem sei quando comi pela última 
vez e estou a tomar consciência da 
minha ociosidade na terra. Que-
ro dedicar o meu último sopro de 
vida a ajudar o meu próximo.

Estou feliz porque me voltei 
para Deus, novamente, rodea-
do do sofrimento e da morte dos 
meus concidadãos”.

(Testemunhos compilados por 
Gianni Giardinelli)

Mensagem  
de Bill Gates

“Creio firmemente que existe 
um propósito espiritual por detrás 
de tudo quanto acontece, sendo 
isso o que nós percebemos como 
sendo bom ou mau.

Enquanto medito sobre isto, 
quero partilhar convosco o que 
sinto que o Corona / Covid 19 nos 
está realmente a fazer:

1) Recorda-nos que todos so-
mos iguais, independentemente 
da nossa cultura, religião, ocupa-
ção, situação financeira ou quão 
famosos somos. Esta doença 
trata-nos a todos por igual, as-
sim como deveríamos fazer nós 
também. Se não acreditas, per-
gunta a Tom Hanks.

2) Recorda-nos que todos es-
tamos “conectados” e que o que 
ataca uma pessoa tem efeito nas 
outras. Recorda-nos que as fron-
teiras falsas que temos colocado 
têm pouco valor, já que este vírus 
não precisa de passaporte. Estás-
-nos a recordar, ao oprimir-nos 
por um curto tempo, aqueles cuja 
vida inteira neste mundo foi gasta 
ao serviço da opressão.

3) Recorda-nos quão preciosa 
é a nossa saúde, e como a temos 
descuidado ao comermos alimen-
tos manufaturados pobres em nu-
trientes e ao bebermos água con-
taminada com produtos químicos 
acumulados a outros produtos 
químicos. Se não cuidarmos da 
nossa saúde, o mais provável é 
que adoeçamos.

4) Recorda-nos a brevidade da 
vida e o que de mais importante 
temos para fazer, que é ajudarmo-
-nos uns aos outros, principal-
mente aos mais idosos e enfer-
mos. O objetivo da nossa vida não 
é comprar papel higiénico.

5) Recorda-nos quão materia-
lista se tornou a nossa sociedade, 
e como, em momentos de dificul-
dade, apenas precisamos do es-
sencial (alimentos, água, medica-
mentos), ao detrimento dos luxos 
que às vezes, desnecessariamente, 
valorizamos.

6)  Recorda-nos o quão im-
portante é a nossa vida familiar e 
doméstica, e como a temos des-
cuidado. Está-nos a obrigar a vol-
tarmos às nossas casas, para que 
possamos reconstruí-las como 
nosso habitat e para fortalecermos 
a nossa unidade familiar.

7) Recorda-nos que o nosso 
verdadeiro trabalho não é o traba-
lho; isso é o que fazemos, mas não 
para isso fomos criados. O nosso 
verdadeiro trabalho é cuidarmo-
-nos, é protegermo-nos e benefi-
ciarmo-nos mutuamente.

8) Recorda-nos que devemos 
manter os nossos egos sob con-
trolo. Recorda-nos que não im-
porta quão geniais nos conside-
remos ou quão geniais os outros 
nos considerem. Um vírus pode 
acabar com o nosso mundo.

9) Recorda-nos que o poder 
do livre arbítrio está nas nossas 
mãos. Podemos escolher coope-
rar e ajudarmo-nos mutuamen-
te, compartilhar, dar, ajudar-nos 
e apoiarmo-nos mutuamente, ou 
podemos escolher ser egoístas, 
entesourar, cuidar só de nós pró-
prios. De facto, são as dificuldades 
que realçam as nossas verdadeiras 
cores.

10) Recorda-nos que podemos 
ser pacientes, ou podemos en-
trar em pânico. Podemos enten-
der que este tipo de situação já 
aconteceu ouras vezes na histó-
ria e passará, ou podemos entrar 
em pânico e vê-lo como o fim do 
mundo, deixando, consequente-
mente, que nos cause mais dano 
que ensino.

11) Recorda-nos que isto pode 
ser um final ou um começo. Este 
pode ser um momento de refle-
xão e compreensão, onde apren-
dermos com os nossos erros, ou 
pode ser o começo de um ciclo 
que continuará até que finalmen-
te aprendamos a lição para que 
estamos destinados.

12) Recorda-nos que esta Ter-
ra está enferma. Recorda-nos 
que deveremos analisar a taxa de 
desflorestação tão urgentemente 
como a velocidade a que os rolos 
de papel higiénico estão a desa-
parecer das nossas estantes. Es-
tamos enfermos porque o nosso 
‘lugar’ está enfermo.  

13) Recorda-nos que depois de 
cada dificuldade, vem a bonança. 
A vida é cíclica. E o que estamos 
a viver não é mais que uma fase 
desse grande ciclo. Não entremos 
em pânico. Também isto passará.

14) Enquanto que muitos vêm 
no Corona Virus 19 um grande 
desastre, prefiro vê-lo como um 
grande corretor, um grande mes-
tre. Foi enviado para recordar-nos 
as lições importantes que parece 
temos vindo a esquecer e depen-
de de nós aprendê-las ou não”.  

Covid 19
Impressionantes  
testemunhos / reflexões
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Do grande silêncio e da 
grande solidão que pairou so-
bre a terra quando Jesus des-
ceu à mansão dos mortos, eis 
que o mesmo Jesus cumpre o 
que dissera: “Destruí este tem-
plo e em três dias o reedifica-
rei” e “eu tenho o poder de dar 
a minha vida e de a retomar”!

Ao terceiro dia, as mulheres 
correram ao sepulcro e encon-
traram-no vazio; Maria chora 
pelo seu Senhor e interroga o 
Anjo, que se colocara em cima 
da pedra removida, onde é que 
O tinha colocado? Os guar-
das, vendo o sepulcro vazio, 
caíram no chão amedronta-
dos; Pedro e João foram ver o 
Sepulcro vazio mas a Ele não 
O viram; as mulheres anun-
ciam por toda a parte que Je-
sus havia ressuscitado e foram 
para a Galileia anunciar a feliz 
notícia tal como Jesus lhes dis-
sera. Os discípulos de Emaús 
falavam entre si, que Ele devia 
ser o único forasteiro que não 
sabia o que se passara em Jeru-
salém?! Pois Jesus, um grande 
profeta a quem tinham segui-
do disse que ressuscitaria ao 
terceiro dia e até àquele mo-
mento não acontecera – Jesus 
estava já no meio deles sob a 
forma de Corpo Glorioso -!

Que grande rebuliço terá 
sido naquele tempo, o tem-
po de Jesus, por todas aquelas 
terras por onde Jesus passou 
fazendo o bem e anunciando 
o Reino; que grande mudança 
aquela que se estava a dar no 
espírito dos discípulos que só 
reconheceram Jesus na fracção 

do pão e no gesto da paz. Que 
confusão reinou naquelas ca-
beças quando O viram subir ao 
Céu!? Que mistério era aquele 
do Corpo de Jesus ser agora ir-
reconhecível a todos e só pela 
voz e pelos gestos o reconhe-
cessem!?

 “Não nos ardia o coração” – 
diziam os discípulos de Emaús 
– mas, incrédulos, não aceita-
ram a notícia das mulheres; e 
mesmo depois de O terem vis-
to e comido com eles à mesa, 
Tomé, um dos doze, afirmou 
que só se O visse acreditaria! 
Foi quando Jesus apareceu aos 
doze e lhe disse: “Mete a tua 
mão no meu lado e não sejas 
incrédulo mas crente”. E avisa-
va “não me detenham pois ain-
da não subi para junto do Pai”! 
Advertindo-os disse-lhes: ”Foi 
isto que vos falei quando ain-
da estava convosco: era preciso 
que se cumprisse tudo o que 
sobre mim está escrito na Lei 
de Moisés, nos Profetas e nos 
Salmos (então, abriu-lhes a 
mente para que compreendes-
sem as Escrituras) e que Cristo 
devia sofrer e ressuscitar dos 
mortos ao terceiro dia e que 
em seu Nome fosse proclama-
do o arrependimento, para a 
remissão dos pecados, a todas 
as nações a começar por Jeru-
salém.

“Eis que vos enviarei o que 
meu Pai prometeu. Por isso, 
permanecei na cidade até ser-
des revestidos da força do Alto” 
– Jesus referia-se à Descida do 
Espírito Santo quando todos 
estavam reunidos no Cenáculo.

Foi preciso uma grande pe-
dagogia do Mestre antes da 
sua Morte e depois da Ressur-
reição para fazer de um punha-
do de homens temerosos uma 
multidão de homens e mulhe-
res destemidos a anunciá-LO 
por toda a parte.

E nós, que somos filhos da 
Igreja nascida no Pentecos-
tes, como reconhecemos Jesus 
que morreu na Cruz por todos 
nós para que toda a humani-
dade fosse resgatada do seu 
pecado? Somos incrédulos ou 
crentes? Acreditamos ou so-
mos como Tomé? Damos tes-
temunho ou ficamos calados 
face aos acontecimentos da 
vida que temos de transfor-
mar? Qual é a força que nos 
anima: a fé ou uma fezada? 
Somos piedosos e devotos ou 
temos uma fé nutrida na Pala-
vra e na Eucaristia? Damos à 
nossa vida por pensamentos, 
palavras e obras, um sabor e 
cor evangélicos ou vivemos 
mais aprisionados no corpo 
mortal sem perspectiva de res-
surreição? O que oferecemos 
nós da nossa vida aos outros? 

Que fazemos com o tempo 
que Deus nos dá? Procura-
mos realizar no dia-a-dia o 
projecto de vida cristã? Como 
reagiríamos se este “tempo 
histórico” da vida de Jesus re-
tornasse? Temos a consciência 
que Jesus continua connosco 
porque por nós se sacrificou 
até à morte e morte de Cruz 
e nos deixou um Memorial 
no Pão e no Vinho que são o 
Seu Corpo e Sangue, como 
um Banquete que alimenta as 
nossas fomes e as nossas se-
des neste mundo deserto? So-
mos fiéis a este Amor com que 
Deus nos amou e nos ama?

Repensar a vida, depois des-
te estrondo do Ressuscitado, é 
iluminar as sombras das nos-
sas mortes com a Luz da Res-
surreição. Porque como escre-
veu São Paulo: “Se Cristo não 
ressuscitou, é vã a vossa fé”. Se 
tudo continua morto, então Je-
sus não ressuscitou. Assim, vi-
veremos a Páscoa só por fora e 
todos queremos viver a Páscoa 
também por dentro.

ermelinda silva

“Não nos ardia, cá dentro o coração?” - Luc.24, 13-35

O SEPULCRO VAZIO
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Este é o titulo do livro, de au-
toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna imagem da origem deste 
belo espaço, o porquê, quando e 
o que representa para todos os 
portugueses.

Como temos recebido imen-
sos pedidos para “contarmos a 
história do Sameiro”, vamos, a 
partir deste número do Ecos do 
Sameiro, socorrendo-nos do li-
vro acima citado, para podermos 
responder aos anseios daqueles, 
e de outros provavelmente, inte-
ressados em conhecer esta boni-
ta história.

Apenas dizer que, caso este-
jam interessados, este livro está 
à venda na Casa das Estam-
pas no Sameiro, por um valor 
simbólico. Podem, caso assim 
entendam, aquiri-lo e assim fi-
carem com “toda a hstória em 
casa”.

(continuação número anterior)

A CAPELA 

O monumento erecto no alto 
do Sameiro despertou nas almas 
uma devoção sempre crescente, 
de tal modo que pareceu urgen-
te abrigar as pessoas das intem-
péries próprias do alto de um 
cabeço desamparado, quando o 
vento do inverno sopra a valer, 
com o incómodo da chuva im-
pertinente, encharcando a terra 
e as pessoas. Tornava-se indis-
pensável uma capelinha que 
acolhesse os peregrinos, que já 
começavam a acorrer ao local.

O bom Padre Martinho, 
quando soube que o Concílio 
Vaticano I definiu o dogma da 

Infalibilidade Pontifícia, em 18 
de Julho de 1870, tomou logo a 
resolução de assinalar esse fac-
to, construindo, junto do mo-
numento à Imaculada Concei-
ção, uma capela, que também 
serviria para o acolhimento dos 
piedosos fiéis, que viessem em 
peregrinação, satisfazer as suas 
devoções em honra da Senhora. 
Diz ahistória que o próprio Pa-
dre Martinho desenhou a plan-
ta baixa, que confiou ao Engº 
Francisco António Limpo, que a 
aprovou, prometendo fazer, por 
sua mão, os alçados, para se le-
var por diante o referido projec-
to. A capela teria 30 metros de 
comprimento por 19 de largo, na 
ábside.

Não foi pacifica a escolha do 
local, visto se misturarem, mui-
tas vezes, nas obras de Deus, os 
interesses particulares, que só 
criam problemas e emperram 
o andamento dos prjectos mais 
sublimes.

Lançada a primeira pedraem 
31 de Agosto de 1873, a nova 
capelo só viria a ser solenemen-
te bemzida em 28 de Agosto de 
1880. No dia seguinte, receberia 
a Veneranda Imagem que fora 
esculpida em Roma.

A IMAGEM

Se a beleza e majestade da es-
cultura, colocada no alto do mo-
numento do Sameiro, encheu 
de admiração quem teve a feli-
cidade de a contemplar de per-
to, como não se devia superar o 
empenho em dotar a capela de 
uma imagem, esculpida em ma-
deira, e que fosse digna da Se-
nhora, nairradiação da glória da 
Sua Conceição Imaculada!

Esta obras de superior qua-
lidade e exigência, geralmente 
são muito dispendiosas, e, quem 
não dispõe de dinheiro, tem de-

limitar a medida dos seus dese-
jos. Isto pode ser verdade, mas 
quando se trata de Maria, as 
dificuldades desaparecem como 
que por encanto. Foi o caso de 
uma ilustre Senhora, D. Erme-
linda Augusta Gonzaga Mon-
teiro, que já tinha ajudado com 
expressivas verbas outras obras, 
ofereceu 480 mil réis para satis-
fazer totalmente o custo da ima-
gem.

Procurou-se um escultor de 
génio, capaz de comunicar ao 
madeiro informe, a expressçao 
celestial e humana, tão neces-
sária para retratar uma Mãe 
e uma Mãe Imaculada. Tendo 
abordado o genial artista de “O 
desterrado”, Mestre Soares dos 
Reis, este não aceitou, pois lhe 
pnham entraves ao génio, limi-
tando-lhe os vôos à imitação da 
estátua que se venerava no alto 
do seo monumento. Diante des-
ta recusa informal, a Comissão 
escolheu um escultor italianao, 
de nome Eugénio Maocegnali, 
que lançou mãos à obra, com tal 
devoção e empenho, que a obra 
ia ficando, de dia para dia, mais 
bela, como se as mãos de Maria 
guiassem as do escultor. Tratava-
-se de uma grande escultura, de 
10 palmos (2 metros e 20 centí-
metros), com o peso aproxima-
do de 100 quilos.

No dia 22 de Dezembro de 
1876, o Santo Padre Pio IX, a pe-
dido da Comisão, expresso por 
interposta pessoa, dignou-se 
benzer a imagem, de que tanto 
admirou a formusura e expres-
são artística, impossível de ex-
primir por palavras.

Por razões de diversa ordem, 
difíceis de desvendar, a imagem 
só chegou a Portugal dois anos 
depois, chegando ao Portoa 26 
de Julho de1878. Embora des-
carregada no dia seguinte, as 
pessoas tiveram de moderar a 
sua natural curiosidade, pois 
só no dia 31 se abriu a precio-
sa encomenda tão suspirada. 
Dizem as crónicas que assisti-
ram três delegados da Comis-
são de Braga e várias pessoas 
do Porto. O artista português 
Soares dos Reis, ao observar a 
imagemque tinha diante dos 
seus olhos habituados à bele-

za, proferiu este elogio:”É, na 
verdade, um autêntico prodígio 
de escultura!”. Também João de 
Lemos, ao deparar com o rosto 
sereno e luminoso da Imacula-
da, deixou escapar estecomen-
tário, que, na sua concisão, diz 
tudo o que lhe ia na alma: “Mais 
bela, só no céu!”.

A Veneranda Imagem foi re-
cebida em Braga, no dia 7 de 
Agosto de 1878, ao entardecer, 
sendo conduzida, festivamente 
em luminosa marcha, a que as 
bandas de música davam raro 
esplendor, para a igreja do Pó-
pulo, onde, no dia seguinte, se 
realizaramos actos litúrgicos de 
solene recepção.

Aí se manteve, acolhendo os 
milhares de pessoas que, em le-
vas sucessivas, acorriam em vi-
sita, em que a curiosidade dava 
lugar à ferverosa oração.

Depois do solene tríudo que 
antecedeu o dia 29 de Agosto, 
realizou-se a trasladação para o 
alto do Sameiro. Antes, porém, 
Braga assistiu a um brilhan-
te cortejo, cheio de alegorias e 
imagens históricas e bíblicas, em 
jeito de despedida de Maria à 
sua cidade. A saudade, que a to-
dos dominava, bem se exprimia 
nesta quadra do poeta Manuel 
Faria Frutuso:

Senhora! Vais e nos deixas
Tão sós, por Ti a chorar!
De nós, acaso, tens queixas:
-Não te soubemos amar?!

É interessante notar que a 
partida da peregrinação, que, 
em 29 de Agosto de 1880, con-
duziu a Veneranda Imagem de 
Nossa Senhora do Sameiro para 
a sua capela, no alto da Monta-
nha, começou às quatro e meia 
da manhã, de modo que, às oito 
e meia, já com sol radioso, atin-
gia o seu termo. Houve solenes 
actos litúrgicos, em que o povo, 
que se estendia em massa por 
todo o recinto, participou com 
fervor.

in “o sameiro, solar da imaCula-
da” 

de Cónego José borges
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