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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

A VIA SACRA, em fase de acabamento, em S. Bento 
da Porta Aberta, pretende criar aos peregrinos um 
ambiente de oração ao entrar no espaço sagrado 
da Basílica, encaminhando-nos, através do percur-

so que Jesus, nosso único Salvador, seguiu até ao Calvário, 
orientados para a Cruz Redentora e os “auxílios” que Ele nos 

deixou para a nossa salvação, tão bem representados na 
“Fonte de Água Viva”, ao lado da nova imagem 

e belíssima imagem de mármore branco e 
puro de S. Bento.

O início desta caminhada, abre-
-se por uma porta que logo, através 
de uma estrela, nos aponta para S. 
Bento. Esta estrela está rodeada 
por uma frase, que é uma excelente 
síntese da vida e obra de S. Bento, 
o nosso S. Bento da Porta Aberta: 

“STELLA MATUTINA IN MEDIO NE-
BULAE”, ou seja, “ESTRELA DA MA-

NHÃ NO MEIO DO NEVOEIRO”.  Sim, 
caros leitores e amigos, S. Bento foi no seu 

tempo, de 480 a 547, uma verdadeira estrela 
da manhã nevoeirenta, que era a destruição do 

império romano, que brilhou e apontou caminhos. Hoje, o 
Santo Pai e Padroeiro da Europa, nestes tempos, em tudo se-
melhantes ao fim do Império romano, continua a ser “ESTRE-
LA DA MANHÃ NO MEIO DO NEVOEIRO”. S. Bento, irradiante 
de luz, como a ele se referiu o Papa Pio XII, não cessa de nos 
convocar para, iluminados pela sua luz, seguirmos a Luz sem 

ocaso que é Deus. Não é por acaso, que há muitos séculos, os 
monges são chamados, e muito bem, como “Buscadores de 
Deus“. E o mesmo se deve aplicar a cada um de nós, amigos e 
devotos de S. Bento. Nós, homens e mulheres deste tempo, 
somos também convocados a seguir o exemplo de S. Bento, 
nestes momentos da nossa civilização de grande retrocesso 
espiritual, onde tudo parece derruir à nossa volta. Mas, aten-
ção, Bento continua presente entre nós a iluminar o nosso 
caminho, parafraseando o Papa S. Zacarias ou Pio XII, como 
referi acima. 

Como seria bom e é altamente desejável que cada pe-
regrino que aqui chega partisse mais rico e iluminado pela 
luz brilhante que S. Bento continua a irradiar no meio das 
trevas em que se obscureceu a nossa cultura onde impe-
ra a “cultura da morte”. Da morte da ambiente. Da morte 
da biodiversidade. Da morte do clima. Mas, sobretudo, a 
cultura da morte dos seres humanos, da concepção (com 
a liberalização do aborto) até à morte natural (com as 
campanhas sistemáticas e agressivas da eutanásia) ou ao 
abandono dos frágeis, velhos ou doentes.

Queremos que quem aqui chega, à nossa Basílica, se 
sinta convidado a meditar na vida, na obra e, sobremodo, 
na herança espiritual que este santo nos legou.

 S. Bento é bem um modelo para cada um de nós que 
vivemos estes tempos difíceis e derrocada civilizacional 
que estamos a atravessar.

Como seria bom que cada peregrino e devoto de S. Ben-
to lesse o livrinho que A Irmandade editou com os grandes 
documentos dos últimos Papas sobre S. Bento e que está dis-
ponível na Casa das Estampas por um preço simbólico. Este 
pequeno livro ajudará a conhecer e a compreender muito 
melhor o quanto S. Bento continua a ser um modelo para 
nós que vivemos neste hoje e neste aqui tão difícil! 

 Aqui deixo este desafio aos meus leitores: adquiram 
este pequeno mas precioso livro. Leiam-no. Ofereçam-no 
aos familiares e amigos. Divulguem-no. Assim, conhecerão 
melhor quem foi S. Bento e o que ele nos continua a dizer!
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Desde o dia 21 de Maio, a 
memória da Beata Virgem 
Maria Mãe da Igreja entra 
no calendário litúrgico. O 

Papa Francisco quis que essa data 
fosse celebrada na segunda-feira 
depois de Pentecostes, segundo o 
decreto “Ecclesia Mater” da Con-
gregação para o Culto Divino e a Dis-
ciplina dos Sacramentos, datado 11 
de fevereiro deste ano, dia em que 
a Igreja recorda Nossa Senhora de 
Lourdes. Segundo o documento, o 
objetivo é “favorecer o crescimen-
to do sentido materno da Igreja 
nos pastores, nos religiosos e fiéis, 
como também a genuína piedade 
mariana”. A devoção do pontífi-
ce por Maria Mãe da Igreja não é nova, possui raízes 
profundas e mostra um comportamento filial claro em 
relação à Virgem.

 
Na casa da Mãe
Em sua viagem apostólica ao Brasil, para a Jornada 

Mundial da Juventude, em julho de 2013, no Santuário 
Nacional de Nossa Aparecida, o Papa Francisco disse 
que “a Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa 
da Mãe e pede: “Mostrai-nos Jesus”. É de Maria que se 
aprende o verdadeiro discipulado. E, por isso, a Igreja 
sai em missão sempre na esteira de Maria.”

 
Modelo de fé da Igreja
Na audiência geral de 23 de outubro daquele ano, 

Francisco refletiu sobre Maria como modelo de fé da 
Igreja “que tem como centro Cristo, encarnação do 
amor infinito de Deus”.

Ela quer trazer também a nós “a dádiva grandiosa 
que é Jesus; e com Ele nos traz o seu amor, a sua paz 
e a sua alegria. Assim a Igreja é como Maria: a Igreja 
não é uma loja, nem uma agência humanitária; a Igreja 
não é uma ONG, mas é enviada a levar a todos Cristo 
e o seu Evangelho; ela não leva a si mesma — seja ela 
pequena, grande, forte, ou frágil, a Igreja leva Jesus.”

E insiste: “Se, por hipótese, uma vez acontecesse 
que a Igreja não levasse Jesus, ela seria uma Igreja mor-
ta! A Igreja deve levar a caridade de Jesus, o amor de 
Jesus, a caridade de Jesus.”

 
Duas mulheres mães
Na Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, em 1° 

de janeiro, o Papa voltou ao nosso caminho de fé. Em 
2014, ele especificou que está solenidade está “intrin-
secamente ligada” a Maria “desde que Jesus, morren-

do na cruz, nos deu Maria como 
Mãe”. A partir daquele momento, 
“a Mãe de Deus também se tor-
nou nossa Mãe”.

Por sua vez, acrescentou em 
28 de junho de 2014, saudando 
os jovens da Diocese de Roma em 
busca de sua vocação, reunidos na 
Gruta de Lourdes dos Jardins Vati-
canos, “um cristão sem Nossa Se-
nhora é órfão”, e a Igreja também.

“Duas mulheres” indicam 
“mães que desatam os nós da nos-
sa vida, levando-os ao Senhor”, 
reiterou no Angelus de 1° de ja-
neiro de 2016. Um conceito que 
ele aprofundou na missa no adro 
do Santuário de Nossa Senhora de 

Fátima, em Portugal, onde celebrou a missa de canoni-
zação dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, no cente-
nário das aparições da Bem-Aventurada Virgem Maria 
na Cova da Iria.

 
Imaculada Conceição
O segredo de Maria é “a Palavra de Deus”: no ano 

seguinte, no dia da Imaculada Conceição, em 8 de de-
zembro, Francisco explicou como Maria “tornou a sua 
vida linda”, “permanecendo com Deus, dialogando com 
Ele em toda circunstância”.

No habitual ato de veneração na Praça de Espanha, 
em Roma, Francisco agradeceu a Nossa Senhora pelo 
acompanhamento constante no “caminho das famílias, 
das paróquias, das comunidades religiosas” e também 
de quem trabalha, “dos doentes, idosos, de todos os 
pobres, de tantos imigrantes” provenientes de terras 
onde há “guerra e fome”.

No mesmo dia, a homenagem à Virgem da Meda-
lha Milagrosa na Basílica de Sant’Andrea delle Fratte, si-
tuada no centro de Roma. Antes, porém, visitou o ícone 
de Nossa Senhora “Salus Populi Romani”, na Basílica de 
Santa Maria Maior.

O Papa Francisco retorna sempre à Basílica de San-
ta Maria Maior na ocasião de suas viagens e não só: no 
final de janeiro deste ano, para o traslado da imagem 
sagrada, ele explicou que “onde Nossa Senhora é de 
casa o diabo não entra” e o “turbamento não preva-
lece, o medo não vence”. Porque Maria “é como Deus 
nos quer, como quer a sua Igreja: mãe, terna, humilde, 
pobre de coisas e rica de amor, livre do pecado, unida a 
Jesus, que - ressaltou alguns dias antes no Dia Mundial 
da Paz - guarda Deus no coração e o próximo da vida”.

  
Fonte: Vatican News

 

Maria, Mãe da Igreja
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Maria, Mãe da 
Igreja celebrada 
na Basílica de  
S. Bento da 
Porta Aberta

 

O Papa Francisco instituiu a Memória de 
Maria "Mãe da Igreja" no calendário 
litúrgico, que se celebrará todos os 
anos na segunda-feira a seguir ao 

domingo de Pentecostes.
A Basílica de S. Bento da Porta Aberta rea-

lizou uma procissão de velas em sua honra no 
dia 21 de Maio de 2018.
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Quando entrar numa igreja/capela NUNCA 
esqueça que é um lugar sagrado. Merece 
respeito e quem lá está em oração também.

1. Se não é crente, respeite o lugar de 
culto, não faça barulho, não interrompa os actos de 
culto, não passeie como se estivesse num museu, seja 
discreto na forma de vestir (lembre-se de que não está 
na praia ou numa piscina).

2. Se é crente, então o seu respeito deve ser maior. 
Deixam-se algumas “dicas” importantes para os fiéis 
que às vezes são esquecidas:

a) Entre em silêncio e se há Água Benta, à entrada, 
molhe as pontas dos dedos da mão direita e persigne-
-se. Recorde, assim, o seu Baptismo. Faça este gesto 
com Fé e nunca como se fosse um acto de bruxaria ou 
afim! Nunca esqueça que a Àgua Benta é um sacramen-
tal. Se entra em Família, passe a Água Benta dos seus 
dedos ao seu cônjuge e aos seus filhos, recordando a 
estes, deste modo, que foram baptizados por vontade 
dos pais.

b) Ao entrar no templo, se há o Santíssimo Sacra-
mento, faça uma genuflexão a sério, com o joelho di-
reito a tocar o chão. Comece, com este simples gesto, 
a adoração ao Senhor escondido, mas presente. Caso 
não possa genuflectir, faça uma vénia profunda, em 
sinal de Fé e de adoração. Faça o sinal da Cruz deva-
gar e sem pressa, lembrando-se que está a invocar a 
Santíssima Trindade. Recorde-se que nem a genuflexão 
nem o sinal de Cruz são gestos ocos e sem sentido. São 
actos de adoração. Depois, ajoelhe e reze em silêncio. 
Mantenha um diálogo silencioso, faça as orações que 
entender, de joelhos, em pé ou sentado. Se passar por 
alguma imagem de Nossa Senhora, faça uma vénia de 
veneração e de respeito. O mesmo para com as ima-
gens de santos que, eventualmente, estejam expostos 
ao culto. Quando sair do templo, benza-se com calma e 
respeito. Faça, diante do Santíssimo Sacramento, uma 
genuflexão a sério. Se o Santíssimo não estiver presen-
te, faça uma vénia ao altar.

c) Tenha o maior respeito pelo local onde vai entrar. 
No modo de vestir, procurando não distrair quem está 
em oração. Não masque chicletes e não entre a comer 
ou a beber. Retire o boné ou chapéu, se é homem, si-
nal de respeito na nossa cultura. Se vai fotografar ou 
filmar algum aspecto do templo, certifique-se que tal 
não é proibido e que não vai perturbar nenhum acto de 
culto. Respeite o local e quem está em oração. Se está 
a decorrer um acto de culto, não passeie pelo templo. 

Aguarde que termine. Em qualquer circunstância faça a 
visita sem ruído. Recorde sempre que um templo é casa 
de oração e não um museu qualquer mesmo que tenha 
preciosidades que merecem ser admiradas. 

d) Quando estiver sentado, em actos de culto, so-
bretudo, não cruze as pernas pois não está num café ou 
esplanada ou num sofá em casa. 

e) Evite falar. Se tiver mesmo de o fazer, seja breve 
e fale baixo. Não perturbe quem ora.

f) Ao entrar num templo, desligue o seu telemóvel. 
Deus não o vai contactar por este meio. Além disso, o 
toque distrai quem está a rezar.

g) Se leva crianças, vá-as mantendo informadas di-
zendo-lhes baixinho o que está a acontecer. Tranquilize-
-se e tranquilize as crianças. Ensine-as a rezar, a benze-
rem-se, por exemplo. Dê um bom exemplo do que é 
estar numa igreja com respeito e discrição. Se elas são 
pequeninas e estão muito irrequietas, saia um pouco 
para o exterior ou para um lugar mais discreto onde 
não perturbe tanto o decurso dos actos de culto.

h) Nunca acenda velas fora dois locais a isso desti-
nado nem ponha flores sobre as toalhas dos altares. Se 
quiser fazer alguma oferta de flores entregue-as para 
serem colocadas correctamente. O mesmo procedi-
mento para os ex-votos, como peças de cera.

i) Nunca deixe na igreja qualquer pagela, boletim 
ou outros materiais afins sem a permissão do respon-
sável pelo templo.

j) Se na igreja, normalmente à entrada, há livros 
para ajudar a rezar, não os leve consigo para casa. Dei-
xe-os para outros os poderem usar. Se quiser comprar 
algum, dirija-se ao responsável e ele lhe dirá se tal é ou 
não possível.

k) Se participa em actos de culto, siga as normas 
estabelecidas pela Igreja. Não se deixe arrastar por 
modas que ferem o superiormente estabelecido e 
retiram, muitas vezes, o carácter sagrado das cele-
brações. De pé, de joelhos ou sentado quando tal é 
determinado.

l) Se alguma senhora leva mantilha na cabeça, não 
faça reparos. Não é proibido, apesar de já não ser cor-
rente. Respeite a sensibilidade de quem a traz.

m) Se participa na Missa, ao abraço da paz, seja 
discreto. Cumprimente só quem está ao seu lado. Não 
atire beijinhos. Não acene. Não passeie pela igreja! Não 
interrompa a celebração da Missa nesse momento.

Carlos Aguiar Gomes
(O autor não acata o chamado AO)

Dicas importantes,  
para quando entrar  
numa igreja
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O s santos, que já chegaram à presença de 
Deus, mantêm connosco laços de amor e co-
munhão. […] Podemos dizer que «estamos 
circundados, conduzidos e guiados pelos 

amigos de Deus. (...) Não devo carregar sozinho o que, 
na realidade, nunca poderia carregar sozinho. Os nu-
merosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e 
guiam-me» (Bento XVI na Encíclica do Papa Francisco 
Alegrai-vos e Exultai)

Dia 1 de Maio 2018 : beatificação solene do sacerdo-
te mártir Anastase Janos Brenner, assassinado em 1957 
com 32 apunhaladas enquanto protegia a Eucaristia.

Na Missa presidida no dia 1º de maio, em Szom-
bathely (Hungria), diante duma grande assembleia na 
qual se destaquem muitos superiores, monges e mon-
jas, e na presença do Abade Geral da Ordem cistercien-
se, o Cardeal Amato recordou que Pe. Brenner tinha 
26 anos quando “o apunhalaram mais de 30 vezes. Ele 
foi encontrado na madrugada do dia 15 de Dezembro 
de 1957, perto da cidade de Zsida, com a mão esquer-
da no peito para proteger a Eucaristia, como o mártir 
Tarcísio”. O Beato Anastase Janos Brenner, era profes 
simples da abadia cisterciense de Zirc quando as autori-
dades acabaram com as ordens religiosas. Apesar disso 
ele continuou os seus estudos e oi ordenado sacerdote 
em 19 de Junho de 1955, realizando um apostolado es-
pecial com os jovens. O regime comunista, não aprova-
va a sua actividade. Em 15 de dezembro de 1957, para 
conseguir afastá-lo de sua paróquia, chamaram-no 

Um novo beato cisterciense para 
nos encorajar e acompanhar 
neste mês de Junho

para que visitasse uma pessoa doente. Ele pegou o seu 
porta viático – no qual levava a Eucaristia – e foi à aldeia 
de Zsida. Armaram uma armadilha e o apunhalaram 32 
vezes enquanto protegia o Santíssimo Sacramento com 
a sua mão esquerda. Foi sepultado em 18 de Dezembro 
em Szombathely. Seu lema sacerdotal foi colocado em 
seu túmulo: “Todas as coisas colaboram juntas para o 
bem daqueles que amam a Deus”. Damos graças a Deus 
por este novo Beato e confiamo-nos e toda a nossa or-
dem a sua intercessão.

«Cada um por seu caminho», diz o Concílio. Por 
isso, uma pessoa não deve desanimar, quando contem-
pla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. 
[…] Todos estamos chamados a ser testemunhas, mas 
há muitas formas existenciais de testemunho. (Encíclica 
do Papa Francisco Alegrai-vos e Exultai)

Vida no Santuário
 
Baptizados
 
03 de Fevereiro. Margarida José Gonçalves Araújo, fi-

lha de José Rafael Silva de Araújo e Sara Margarida Sousa 
Gonçalves, residentes em Ventosa, Vieira do Minho.

 17 de Março. Maria Clara Rodrigues Oliveira, filha de 
Nelson Filipe Batista Oliveira e de Liliana Pereira da Costa 
Vasconcelos, residentes em Eira Vedra Vieira do Minho.

 07 de Abril. Carolina Pires de Macedo, filha de Lu-
ciano Xavier de Sousa Macedo e de Ana Maria Marques 

Pires, residentes em Covide.
 15 de Abril. Rodrigo Rocha Dias, filho de João Paulo 

Bastos Dias e de Adelina de Fátima Ferreira Rocha Dias, 
residentes em Eira Vedra Vieira do Minho.

 28 de Abril. Rafael Rebelo Freitas, filho de Fábio 
Gilberto Rebelo de Freitas e de Susana Patrícia da Silva 
Carvalho, residentes em França.

André Costa Azevedo, filho de Martinho Azevedo e 
de Maria Lúcia Afonso Costa, residentes em S. Miguel 
Vila Verde.

Alice Alves Pereira, filha de Igor Joel Casanova Pe-
reira e de Ana Inês da Silva Alves, residentes em Rio 
Caldo, Terras de Bouro.
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Casa das Estampas 
A Casa das Estampas situa-se no Santuário de 

São Bento da Porta Aberta e dispõe de vários ar-
tigos religiosos. De forma a chegar mais rapida-
mente a todos os peregrinos, onde quer que se 
encontrem, lançou a sua loja online, em http://
loja.sbento.pt

Com vários artigos disponíveis no seu catá-
logo, encontrará livros sobre São Bento, terços, 
dezenas, imagens religiosas, entre outros. Caso 
não encontre o artigo que procura contacte-nos 
e tentaremos satisfazer o seu pedido.

Para mais informações: loja.sbento.pt 
(+351) 253 390 180 | loja@sbento.pt

 

Referência: 120.F/SB
FIO C/ MEDALHA 
DE SÃO BENTO ARO 
DOURADO – 3€

Referência: 120.LEN3
LENÇO GRANDE COM 
LOGÓTIPO DE SÃO 
BENTO – 20,00€

Mensagens a 
S. Bentinho 

 
Os peregrinos que aqui chegam movidos pela sua 

Fé na intercessão de S. Bento, deixam as suas marcas de 
carinho e de confiança, de vários modos, dos quais se 
devem destacar as mensagens escritas que lhe deixam, 
verdadeiras “declarações de amor”, de grande confian-
ça e intimidade que só entre familiares próximos se 
tem. Os peregrinos agradecem, pedem, desabafam...

 
“Ajudai-me, em mais um dia e ajudai me naqui-

lo que lhe peço todos os dias. Amém”
“São Bentinho meu Santo Milagroso interceda 

por mim e pela minha família. Abençoai-nos, pro-
tegei-nos e dai-nos Saúde e Paz. Obrigado Senhor 
pelas vossas Graças.”

“Obrigado por tudo e continua a proteger as 
crianças e os velhinhos mais desprotegidos, amém.”

“Meu rico S. Bentinho que nunca me abando-
ne e nunca me esquecerei das causas em que me 
abençoou.”

“Obrigada S. Bentinho pela força e paciência 
que me dás todos os dias, para ultrapassar tantos 
obsctáculos.”

Casamentos

28 de Abril. Igor Joel Casanova Pereira natural de 
Ponte da Barca e Ana Inês da Silva Alves natural de Rio 
Caldo. A celebração foi presidida pelo Padre Manuel 
Rocha.

 
Romagens e Excursões
 
17 de Abril. Cerca de 40 utentes do Centro Social 

de S. Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão, participa-
ram da eucaristia celebrada pelo próprio pároco. 

21 de Abril. No passeio da pessoa idosa de Galegos 
Penafiel, Porto, participaram 300 pessoas na eucaristia 
pelo pároco que as acompanhava.

 
Lista de assinantes que pagaram assinatura entre 01/ABR/18 e 30/ABR/18.
(GUIMARÃES: Alberto José Mendes, José Freitas Leite, Manuel Lopes Freitas, António 
Alves Ferreira, Manuel Gonçalves Paços, João Jesus Rodrigues,  BRAGA: Mª de Fátima 
Rodrigues, Domingos Silva A. Ferreira, José Francisco B. Rodrigues, Maria da Conceição 
Antunes Ribeiro, Carolina Alice Barros Martins, Custódio Peixoto, António Silva,  TER-
RAS DE BOURO: Manuel Dias Cosme Vilarinho, FAFE,: Álvaro Brochado Mendes, Vila 
Verde: João Rodrigues, António Silva Gomes Correia, José faria Coelho  Ponte de 
Lima: António Barbosa Durães, Manuel Matos Carneiro de Sousa, Porto: António Cer-
queira Abreu, Maria de Fátima Gonçalves Ferreira, Vila Nova de Famalicão: Maria Inácia 
Costa Macedo, Francelina P.A. Marias, serafim Ernesto Barroso Barcelos: José Manuel 
Araújo  Carlos, Armindo Carlos Alves Oliveira, Luís da Mota Gomes Giesteira, Vieira 
do Minho: Maria Antónia Rebelo, António Maria Rodrigues Silva  França: Fernandes 
João, Cabeceiras de Basto: Maria de Jesus Gonçalves Ferreira, Castelo Branco: Manuel 
Oliveira Silva, Guarda: Maria Edite Madeira, Povoa de Lanhoso: Maria de Lurdes Vieira 
Santos, Custodia Maria Silva Cunha, Leça do Balio: Adélio Teixeira Alves.
 
Ofertas de Valores a São Bento recebidas por correio
(Lisboa: Mª Gabriela Silva Gaspar Martins - 40,00€); (Estados Unidos: R. Almeida - 
50 dólares); (GUIMARÃES: Emília Teixeira - 20.00€); (PORTO: Maria de Fátima Gon-
çalves Leite Ferreira - 15,00€)

Referência: 050.124
LIVRO S. BENTO, PAI E 
PADROEIRO DA EUROPA 
– 2,50€
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Eu: Perito, na nossa conversa anterior, vimos 
brevemente o uso da “graça” nos Evangelhos 
em contexto casual e geral. Prometi falar do 
uso mais desenvolvido e técnico das cartas 

Paulinas frisando que só São Paulo desenvolveu o pró-
prio significado do mistério pascal (sofrimento, mor-
te, e ressurreição de Jesus Cristo - O ressuscitado) a 
luz da graça de Deus. Perito, isto não significa que, o 
conceito da graça no A/T, Evangelhos Sinópticos, e nos 
Actos dos Apóstolos é igual? Actos dos Apóstolos ser-
ve come a ponte entre Evangelhos e Epistolas. O au-
tor do Actos apresenta graça como o meio de levar o 
Evangelho a toda a gente incluindo gentios: “[…] é pela 
graça do Senhor Jesus que acreditamos que seremos 
salvos, exactamente como eles” (Act 15,11). No mes-
mo contexto, as viagens missionárias de Paulo eram 
vistas como uma viagem acompanhada pela a graça de 
Deus: “Como ele queria partir para a Acaia, os irmãos 
encorajaram-no e escreveram aos discípulos, para que 
o recebessem amigavelmente. Quando lá chegou, pela 
graça de Deus, prestou grande auxílio aos fiéis” (Act 
28,27). Isto é, a graça é usada em Actos não só como 
“favor”, mas também como meio de transmitir a Boa 
Nova a humanidade. 

Perito: Qual é novidade em São Paulo?
Eu: Perito, o discurso de Paulo é baseado na graça de 

Deus. Isto é, a graça é fundamental no pensamento de São 
Paulo. Jauncey E., na sua obra “A Doutrina da Graça” dis-
se: `Graça é a base vital da fé cristã a luz da ressurreição 
do Senhor. Todas as actividades/ensinamentos do Senhor 
e a missão entregue aos apóstolos é resumido na graça´ 
(Jauncey, 1925:129). O argumento do Paulo surge da sua 
convicção e experiência pessoal a partir da sua convicção 
que tudo vem da graça e a graça é para todos.

Assim sendo, não é surpreendente que a graça apa-
reça no início e no fim das Epistolas. O uso da graça 
no início e no fim das epistolas tem outros significado 
extraordinário além da prática cultural segundo o cos-
tume de saudar. Do Grego a palavra Xairein ou chairein 
significa “alegria” ou “agradecimento”.

Perito: Já falaste de “charis” como agradecimento 
no discurso anterior!

Eu: Estás certo! Mas São Paulo vai além desta forma para 
usar “charis” junto com “paz” no contexto da oração para 
ensinar que a saudação significa manifestação de favor de 
Deus na graça, é a base da alegria/felicidade do crente: “Pau-
lo, Silvano e Timóteo à igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus 
Cristo, que está em Tessalónica. A vós, graça e paz.” (1 Ts 1, 1). 
É preciso recordar que, na tradição grega, uma carta escrita 
tem sempre conclusão – o adeus - “despedida - errosthai”. 
São Paulo adoptou este conceito na sua teologia: “abster-vos 
de carnes imoladas a ídolos, do sangue, de carnes sufocadas 
e da imoralidade. Procedereis bem, abstendo-vos destas coi-

Uma Conversa 
com José, O Perito
(continuação do jornal anterior)

sas. Adeus” (Act 15,29); “Adeus” (Act 23,30). A novidade em 
São Paulo é a forma de usar charis na conclusão das suas car-
tas para sublinhar a importância da graça na sua catequese 
que era também característica do próprio reconhecida pelos 
seus ouvintes - Igrejas locais. 

Então, este uso nos Escritos Paulino não é simples-
mente idiossincrasia estilística. Nas suas cartas, graça apa-
rece no início e no fim, mas nas Cartas aos Tessalonicenses, 
a graça é usada por exemplo, no contexto da “eleição” do 
povo de Deus (1 Ts 1,4), a fé e amor nos momentos de na 
perseguição são atribuídos a graça que leva o crente à gló-
ria de Deus (1 Ts 1, 1-2). Na Carta aos Coríntios, Paulo apre-
senta charis como algo recebido que marcou a viragem ou 
trouxe mudança na sua vida - quando foi prendido no ca-
minho de Damasco - e a capacidade/habilidade para servir 
a Deus: “Mas, pela graça de Deus, sou o que sou e a graça 
que me foi concedida, não foi estéril. Pelo contrário, tenho 
trabalhado mais do que todos eles: não eu, mas a graça 
de Deus que está comigo” (1 Cor 15,10). Também, graça 
significa agradecimento (1 Cor 3,10) e os dons espirituais 
recebidos (1 Cor 1,4) na comunidade de Corinto. A graça 
nos liberta temporariamente das dificuldades (2 Cor 1, 11) 
e nos “salva” (2 Cor 1), é uma oferta, é a fonte das vocações 
incluindo a do Paulo como apostolo (Gal 1,15). O perito, é 
impossível tratar este assunto aqui, mas vamos olhar gra-
ça na carta aos Romanos que é a manifestação sistemática 
da doutrina da graça em Paulo. O Evangelho é o centro da 
mensagem do Paulo. Nele, Deus manifesta o seu poder. O 
sinónimo do evangelho e a salvação é “graça”. Também, a 
graça é ligada a salvação e a vocação: “por Ele recebemos 
a graça de sermos Apóstolos, a fim de, em honra do seu 
nome, levarmos à obediência da fé todos os gentios” (Rm 
1,5). Partindo do conceito do pecado e os seus efeitos, Pau-
lo argumenta que, o homem pode compreender e apreciar 
o significado da graça e os seus efeitos. Perante Deus, o 
homem é falível - pecador. Agraça tens o significado posi-
tivo: “Mas agora foi sem a Lei que se manifestou a justiça 
de Deus […]” (Rm 3,21); “E deste modo, tal como o peca-
do reinou pela morte, assim também a graça reina pela 
justiça até à vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso” 
(Rm 5,21). Logo, a graça é ligada por exemplo, a santidade, 
fé, remissão, redenção, perdão, propiciação e justificação. 
Justificação, no contexto Paulino, é a graça recebida sem 
mérito da parte do homem: “Por isso, é da fé que depende 
a herança. Só assim é que esta é gratuita, de tal modo que 
a promessa se mantém válida para todos os descendentes: 
não apenas para aqueles que o são em virtude da Lei, mas 
também para os que o são em virtude da fé de Abraão, pai 
de todos nós,” (Rm 4,16; ver Jo15,25; Rm 4,1-25). Daí, vem 
a justificação dos restantes de Israel incluindo nós: “Pois 
bem, assim também no tempo presente existe um resto, 
cuja eleição se deve à graça de Deus. Mas se o é pela graça, 
deixa de ser pelas obras; caso contrário a graça deixaria de 
ser graça.” (Rm 11,5-6).

Perito: E outras cartas de São Paulo?   
Eu: Perito, há muito a dizer nas restantes Cartas de 

Paulo, mas não temos tempo nem espaço. Além disso, o 
uso desta palavra nos documentos da Igreja é fascinante, 
mas quero basear o nosso discurso neste momento, na 
Sagrada Escritura. Se Deus quiser, iremos dar um olhar em 
alguns documentos da Igreja mais tarde. Até à próxima!

 
NB: O autor é padre, estudante, e ajudante no Santuário de S. Ben-

to da Porta Aberta, Rio Caldo, Concelho de Terras de Bouro. 
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IRMANDADE 
DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

JUNHO

1 | sexta-feira | 10h30 | Dia Mundial da Criança - Oração e bênção às crianças. 
5 | terça-feira | 10h30 | Celebração do Dia Mundial do Ambiente. 
7 | quinta-feira | 10h30 | Oração pelos Cristãos perseguidos. 
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração. 
8 | sexta-feira | Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 
10 | domingo | 15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Cripta. 
11 | segunda-feira | Dia de S. Barnabé. 
13 | quarta-feira | Dia de Santo António de Lisboa. 
15 | sexta-feira | Dia de oração pelas famílias. 
24 | domingo | Nascimento de S. João Baptista, Padroeiro da Paróquia de Rio Caldo e Lausperene Paroquial. 
Dia de peditório para a Santa Sé. 
29 | sexta-feira | S. Pedro e S. Paulo. Oração pelo Santo Padre. 
30 | sábado | 10h30 | Missa solene de S. Marçal, Padroeiro dos Bombeiros presidida pelo Senhor Padre Albino 
Carneiro com participação de várias corporações de Bombeiros do Norte de Portugal.

JULHO

3 | terça-feira | S. Tomé. 
5 | quinta-feira |15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração. 
7 | sábado | Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos. 
8 | domingo | 15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento seguida de eucaristia, na Cripta. 
11h30 | 16h | Missas solenizadas pelo Coro do Sameiro e Banda da Branca. 
10 | terça-feira | 21h – 22h | Vigília de oração preparando a Festa de S. Bento. 
11 | quarta-feira| Solenidade de S. Bento, Pai e Padroeiro da Europa. 
11h00 | Solene eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga e solenizada pelo Coro 
do Sameiro e da Banda-a-Branca, seguida de procissão em Honra de S. Bento da Porta Aberta. 
10h – 18h Atuação da Banda Musical da Carvalheira em vários locais do Santuário. 
12 | quinta-feira | 10h30 | Festa de S. João Gualberto, Padroeiro das Florestas, com eucaristia presidida pelo 
Senhor Padre Albino Carneiro. 
15 | domingo | Dia de oração pelas famílias solenizada pelo Orfeão de Terras de Bouro, na eucaristia das 16h. 
18 | quarta-feira | 10h30 | Festa do Beato Bartolomeu dos Mártires, que foi Arcebispo Primaz de Braga. 
26 | quinta-feira | S. Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. Dia Mundial dos Avós. Oração e bênção aos 
avós presentes e ausentes com oferta aos participantes. 
29 | domingo | Missa dos Santos Marta, Maria e Lázaro, festa do ACOLHIMENTO, celebrada pelos beneditinos 
e na nossa Basílica solenizado pelo Coro de S. Bento da Porta Aberta. 
31 | terça-feira | Santa Inácio de Loiola. Fundador dos Jesuítas.
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O Evangelho de Mateus abre a narração da pre-
gação de Jesus com o surpreendente anún-
cio das Bem-Aventuranças. Jesus proclama 
“bem-aventurados”, isto é, plenamente feli-

zes e realizados, todos aqueles que, aos olhos do mun-
do, são considerados vencidos ou criaturas com pouca 
sorte: os humildes, os doentes, os mansos, os que têm 
fome e sede de justiça, os puros de coração, os que tra-
balham na construção da paz. A estes, Deus faz grandes 
promessas: serão por Ele saciados e consolados, serão 
herdeiros da Terra e do Seu Reino.

Trata-se de uma verdadeira revolução cultural. 
Muda radicalmente a nossa visão, muitas vezes fecha-
da e míope, segundo a qual estas categorias de pessoas 
são uma parte marginal e insignificante, na luta pelo 
poder e pelo sucesso.

«Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de 
Deus».

Na visão bíblica, a paz é o fruto da salvação que 
Deus realiza. Portanto, a paz é, antes de mais, uma dá-
diva de Deus. É uma caraterística do próprio Deus, que 
ama a humanidade e toda a Criação com um coração de 
Pai e tem para todos um projeto de concórdia e harmo-
nia. Por isso, quem trabalha pela paz demonstra uma 
certa “semelhança” com Ele, como um Filho.

Escreve Chiara Lubich: «Pode ser portador de paz 
quem a possuir em si mesmo. Devemos ser portadores 
de paz, acima de tudo, com o nosso comportamento 
em cada momento, vivendo em harmonia com Deus e 
com a sua vontade. [...] “... Serão chamados filhos de 

Deus”. Receber um nome significa tornar-se aquilo que 
o nome exprime. Paulo dizia que Deus é “o Deus da 
paz”. Por isso, ao saudar os cristãos, dizia-lhes: “O Deus 
da paz esteja com todos vós”. Os pacificadores manifes-
tam o seu parentesco com Deus, agem como filhos de 
Deus, testemunham Deus, que [...] imprimiu na socie-
dade humana aquela ordem cujo fruto é a paz» (1). Vi-
ver em paz não é simplesmente a ausência de conflitos. 
Nem sequer é vivermos tranquilos, com um certo com-
promisso sobre alguns valores, que permitem sermos 
aceites sempre e em todo o lado. É antes um estilo de 
vida, profundamente evangélico, que exige a coragem 
de fazer escolhas contra a corrente. Sermos “pacifica-
dores” é, sobretudo, criar ocasiões de reconciliação na 
nossa vida e na dos outros, a todos os níveis: antes de 
mais, com Deus, depois com aqueles que estão connos-
co na família, no trabalho, na escola, na paróquia, nas 
associações, nas relações sociais e internacionais. Por-
tanto, é uma atitude decisiva de amor ao próximo, uma 
grande obra de misericórdia, que restabelece todos os 
relacionamentos. Foi precisamente isso que o Jorge, 
um adolescente venezuelano, decidiu fazer na sua es-
cola: «Um dia, no final das aulas, apercebi-me que os 
meus colegas estavam a organizar uma manifestação 
de protesto, durante a qual tinham a intenção de usar 
a violência, incendiando carros e atirando pedras. Ime-
diatamente pensei que esse comportamento não esta-
va em sintonia com o meu estilo de vida. Propus então 
aos meus colegas que escrevêssemos uma carta à Dire-
ção da escola: assim poderíamos apresentar as nossas 
exigências de outra maneira, sem recorrer à violência. 
Eu e alguns deles redigimos a carta e fomos entregá-la 
ao Diretor».

«Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de 
Deus».

Nestes tempos, afigura-se particularmente urgente 
promover o diálogo e o encontro entre pessoas e gru-
pos, diferentes entre si pela história, tradições culturais 
e pontos de vista, mostrando apreço e acolhimento por 
esta variedade e riqueza.

Como disse recentemente o Papa Francisco: «A paz 
constrói-se no coro das diferenças. (...) E a partir des-
tas diferenças aprendemos com o outro, como irmãos. 
(...) O nosso Pai é Um só, nós somos irmãos. Amemo-
-nos como irmãos. E, se discutirmos entre nós, que seja 
como irmãos, que se reconciliam imediatamente, que 
voltam a ser sempre irmãos» (2).

Também nós podemos trabalhar para conhecer os 
rebentos de paz e fraternidade, que tornam já as nossas 
cidades mais abertas e humanas. Cuidemos bem deles 
e façamo-los crescer... Assim contribuiremos para a eli-
minação das divisões e dos conflitos que as atravessam.

1) Cf. C. Lubich, Diffondere pace, Città Nuova, 25, [1981], 2, 
pp. 42-43; 2) cf. Saudação do Santo Padre, Encontro com os líderes 
religiosos de Myanmar, 28 de novembro de 2017.

“FELIZES OS 
PACIFICADORES, 
PORQUE SERÃO 
CHAMADOS FILHOS  
DE DEUS”
(MT 5, 9).  

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

JUNHO DE 2018
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Cerca de 400 mil crianças estão 
em “risco de morrer” de fome 
na República Democrática do 
Congo, especialmente as que se 

encontram na região de Kasai no centro 
do país.

O alerta vem da Unicef, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância, que 
no mais recente relatório refere que es-
tas 400 mil crianças representam apenas 
uma pequena parte dos 3,8 milhões de 
habitantes que precisam urgentemente 
de ajuda humanitária no país.

A região de Kasai, onde o problema da 
fome é mais agudo, era uma das mais ricas 
da República Democrática do Congo até à 
erupção, em 2016, de violência entre milí-
cias tribais e forças governamentais.

Como consequência, registou-se tam-
bém desde então o alarmante recrutamento 
de milhares de crianças por grupos armados

Fatoumata Ndiaye, subdirectora exe-
cutiva da Unicef, não tem dúvidas em afirmar que 
“o conflito e o deslocamento continua a ter conse-
quências devastadoras para as crianças na região do 
Kasai”.

A par deste grave problema, a República Democrá-
tica do Congo está a lidar também com um surto de 
Ébola. Segundo dados da Organização Mundial de saú-
de, nas últimas cinco semanas registaram-se 39 casos 
que provocaram já 18 mortes.  

Além deste cenário de grave crise humanitária 
prossegue, neste país africano, um clima de violência e 
perseguição contra a Igreja Católica.

No passado mês de Abril, um sacerdote foi assassi-
nado por milícias armadas. Já em Março, a Igreja local 
sobressaltou-se com a notícia do assassinato do Pa-
dre Florent Tula, que, tal como a Fundação AIS então 
afirmou, estaria “muito envolvido” na mobilização dos 
fiéis na contestação ao presidente Joseph Kabila e “foi 
encontrado morto perto do rio Kasai, em Ilebo, na pro-
víncia de Kasai Ocidental”.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

400 mil crianças podem  
morrer de fome na região  
do Kasai, alerta a ONU

Ainda nesse mês de Março, recorde-se, um semi-
narista comboniano enviou directamente para a sede 
da Fundação AIS em Portugal um relato dramático da 
violência no Kivu Norte, onde “muitas famílias foram 
massacradas”. O testemunho que Eugène Muhindo Ka-
bung, seminarista em Kinsangani, enviou para Lisboa 
revelava uma situação dramática.

“É horrível, é mesmo um genocídio o que se está a 
passar na província do Kivu Norte e em particular nas 
cidades Beni-Lubero de onde sou natural: massacre de 
populações, violações de mulheres e crianças, raptos 
de crianças para fazer delas crianças-soldados. Desde 
2009, este fenómeno aumenta de dia para dia. Desde 
então, vive-se autênticas barbaridades, onde muitas fa-
mílias foram massacradas e outras encontram-se num 
estado de pobreza e luto.”

Todos estes casos são um sinal claro também da 
enorme tensão que existe neste país com a Igreja a as-
sumir um papel profundamente crítico face ao chefe de 
Estado Joseph Kabila, cujo mandato terminou em De-
zembro de 2016.
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HORÁRIO DAS MISSAS

INFORMAÇÕES ÚTEIS
A Basílica tem serviço de enfermagem disponível

Os peregrinos podem fazer refeições, a preços 
muito acessíveis, no Restaurante Self-Sevice do 
Hotel. Este também tem serviço de restauração, 
para visitantes ou festas familiares ou de convívio, 
além de serviço de quartos com excelentes 
condições que o tornam hotel de 4 estrelas.
Para grupos a Basílica dispõe de casas para 
reuniões, retiros ou jornadas de estudo ou de 
oração, adaptadas a diversas modalidades.

1.ª QUINTA DE CADA MÊS NA CAPELA DA ADORAÇÃO, das 15H-17H.
2.º DOMINGO DE CADA MÊS NO SANTUÁRIO, das 15-16H.

Sacramento da reconciliação (Confissões)
Todos os dias, antes e depois da eucaristia. Fins-de-semana: 9H -12H e 15H-16 H.

EXPOSIÇÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO

Sugestão para peregrinos e simples devotos de S. Bento: 
Transformem sempre a vossa caminhada numa verdadeira 
“BUSCA DE DEUS“, tendo S. Bento como modelo.
Livros recomendados, de leitura simples, estão à venda 
na Casa das Estampas que ajudarão a retirar o maior 
proveito deste encontro com S. Bento

INFORMAÇÕES GERAIS 
Basílica de S. Bento  
da Porta Aberta

A Basílica de S. Bento da Porta Aberta nasceu de 
uma pequena ermida mandada construir em 1614 pelo 
Visitador do Arcebispo de Braga, Dom Frei Aleixo de 
Menezes, Cónego Miguel Figueira. Executou esta ordem 
o Pároco de Rio Caldo, P. João Rodrigues que dedicou esta 
ermida a S. Bento, em 1615, em homenagem ao grande 
monge nascido em Núrsia, Itália, no ano de 480. Em 21 de 
Março de 2015, Sua Santidade, o Papa Francisco, a pedido 
de  Sua Excia Reverendíssima, o Senhor Arcebispo de 
Braga e Primaz das Espanhas, Dom Jorge da Costa 
Ferreira Ortiga, por proposta da Mesa Administrativa, 
elevou à dignidade de Basílica o santuário de S. Bento 
da Porta Aberta, assinalando os 400 anos da fundação 
da primeira ermida.  A partir desta data, os peregrinos 
podem usufruir de inúmeras graças, para si e pelos 
defuntos, cumprindo os requisitos necessários para 
obterem as indulgências concedidas por Sua Santidade.

Festas principais: 21 de Março (dia do Trânsito ou Morte de 
S. Bento em 547); Dia 11 de Julho (S. Bento, Pai e Padroeiro da 
Europa); 12 de Julho (S. João Gualberto, monge beneditino, 
Padroeiro das florestas); 12 a 15 de Agosto (grande romaria 
popular em honra de S. Bento).
Ouras celebrações significativas ao longo do ano – 11 de 
Fevereiro (Dia Mundial do Doente); 19 de Março (Dia do Pai); 
1o Domingo de Maio (Dia da Mãe e do Trabalhador); 1 de 
Junho (Dia Mundial da Criança); 26 de Julho (Dia Nacional 
dos Avós). Nestes dias haverá sempre uma oração e 
bênção própria. Cada dia 7 haverá oração pelos cristãos 
perseguidos e no dia 15, oração pelas famílias. 

A Basílica está aberta todos os dias do ano, tendo 
horários diferentes no Inverno e no Verão.

Eucaristias à semana (segunda a sexta)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Vespertinas (sábados ou vésperas de dia santo)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Eucaristias Dominicais (domingo)
Inverno (Dezembro a Fevereiro)
Eucaristia na Basílica - 9h30
Eucaristia na Basílica - 11h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Verão (Março a Novembro)
Eucaristia na Basílica - 7h30
Eucaristia na Cripta - 9h30
Eucaristia na Cripta - 11h30
Rosário na Cripta - 15h30
Eucaristia na Cripta - 16h00 

Reitor da Basílica –  P. Adelino Costa e Sousa
Assessor de Pastoral – Matthew Aconi

A Basílica está aberta todos os dias do ano das 
7h30 até ao anoitecer, estando o trono de S. Bento 
acessível logo que abre. Nos meses de Julho e 
Agosto está acessível 24 horas por dia.

Assinatura anual: Portugal 7,5 euros; Estrangeiro 20 euros

geral@sbento.pt  |  t. 253 390 180
ou na Casa das EstampasTorne-se assinante 

do Boletim
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