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Venerado D. Jorge, 

Chegou às mãos do Santo Padre a devota lembrança de Nossa Senhora do 
Sameiro, num suporte deveras original e apresentação artística muito bela, saída das 
mãos habilíssimas duma pintora de cerâmica/azulejaria da Vila de Prado, a senhora 
Fátima Mendes, que a ofereceu ao Papa Francisco «em nome da Arquidiocese de 
Braga - escreve ela na carta de acompanhamento, datada 13 de maio de 201 7 - e 
meu próprio nome» para agradecer a presença dele na Cova da Iria, como filhos 
reconhecidos a um pai que os visita com a sua ternura e o seu sorriso e os encoraja a 
viver mais intensamente e com mais entusiasmo como discípulos de Jesus ao jeito 
de Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa. 

«Obrigado - disse o Santo Padre --por vos associardes a mim nesta peregri
nação vivida na esperança e na paz. Desde já desejo assegurar a quantos estais unidos 
comigo, aq-Y-i-o.u-em qualquer outro lugar; que vos tenho a .todos no coração . Sinto 
que Jesus vos confiou a mim (cf. Jo 21, 15-17) e, a todos, abraço e confio a Jesus, 
"principalmente os que mais precisarem" - como Nossa Senhora nos ensinou a rezar 
(Aparição de julho de 1917). Que Ela, Mãe doce e solícita de todos os necessitados, 
lhes obtenha a bênção do Senhor!» (Saudação na Vigília, 12N /2017). Saibam pois, 
a senhora Fátima Mendes e quantos concorreram para a realização e acomodação do 
ícone de Nossa Senhora do Sameiro, todo o povo fiel dessa Arquidiocese com o seu 
bem-amado Pastor, que o Papa Francisco os confiou à Virgem Mãe: «Sob o seu man
to, não se perdem; dos seus braços, virá a esperança e a paz que necessitam» (Homilia 
da Eucaristia, l 3N /2017) e de que é penhor a Bênção Apostólica que lhes concede, 
pedindo-lhes, por favor, que nunca se esqueçam de rezar por ele. 

Valho-me da ocasião para lhe testemunhar, Senhor Arcebispo, os meus sen
timentos de grande consideração e :fraterna estima em Cristo Senhor. 
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