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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

O

Mês de Maio é, tradicionalmente, na Igreja,
muito voltado para Maria, a Santa Mãe de
Deus e Mãe da Igreja. Acresce, a partir deste
ano, que a Segunda-feira a seguir ao Domingo
do Pentecostes, a Igreja celebra NOSSA SENHORA MÃE
DA IGREJA.
Este mês, Maio, tem várias festas marianas, uma
delas muito querida dos cristãos e muito particularmente os portugueses, que é o dia
13 de Maio em que dedicado a Nossa
Senhora, recordamos a Sua primeira
aparição (13 de Maio de 1917) aos
três pastorinhos em Fátima. E, não
podemos deixar de assinalar que
a 31 se celebra a VISITAÇÃO de
NOSSA SENHORA a Sua Prima Sta.
Isabel, uma verdadeira festa da
misericórdia para com os outros.
Um dos maiores cantores de
Maria foi um dos mais ilustres filhos
espirituais de S. Bento, que veneramos
na nossa Basílica com o designativo da
Porta Aberta. Estamos a referir-nos a S. Bernardo de Claraval,w o grande impulsionador da Ordem Cisterciense aqui presente pela comunidade de monjas que
já nos habituamos a ver no Santuário.
Todos os peregrinos e devotos de S. Bento devem,
pois, ter uma devoção filial muito forte à Santa Mãe de
Deus e da Igreja.

O nosso Papa não se tem cansado de nos convocar
para termos uma devoção séria e profunda para com
Maria, caminho e exemplo perfeito para os cristãos. A 28
de Janeiro deste ano, por exemplo, o Papa, na linha de S.
Bernardo de Claraval, disse-nos:
«… quando nos falta a esperança, quando escasseia
a alegria, quando se esgotam as forças, quando se obscurece a estrela da vida, a Mãe intervém. Está atenta ao
cansaço, sensível às turbulências – as turbulências da vida
–, próxima do coração. E nunca, nunca despreza as nossas
orações; não deixa perder-se uma sequer. É Mãe, nunca
Se envergonha de nós; antes, só espera poder ajudar os
seus filhos. (Papa Franciso, 28.Jan. 2018).
Sim, é bem verdade, que Maria, que este mês celebramos mais intensamente, nunca deixa, como boa Mãe,
de ouvir e atender os Seus filhos, nós, cada um de nós,
“pobres pecadores “. Recorramos, pois a Maria para melhor chegarmos a Jesus.
Em Maio, em Portugal, o Dia para honrarmos a nossa
Mãe terrena, viva ou já falecida, é o primeiro Domingo
deste mês dedicado à Mãe das mães, Nossa Senhora.
Em todo o mundo, o dia 15 de Maio é, desde 19994,o
DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA. Sabemos que Nossa
Senhora é a Rainha das Famílias. Faz, pois, todo o sentido, que neste dia dedicado a reflectir sobre essa instituição fundamental de toda a sociedade, a Família, centremos as nossas orações em Maria para as depor junto
do Seu Filho, o nosso único Salvador, pedindo-Lhe que
abençoe a nossa Família.
Aprendamos com S. Bento a sermos verdadeiros
“Buscadores de Deus” por e com Maria, como nos ensina S. Bernardo de Claraval, ilustríssimo filho espiritual do
nosso S. Bento:
“Por vós, Maria, temos acesso ao Filho, por vós
que achaste a graça, Mãe da Salvação, para que por
vós nos receba Aquele que por vós nos foi dado”.
São Bernardo de Claraval, Abade.
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Santa Maria, Mãe de Deus

O

s meses de Maio e Outubro são especialmente dedicados a Nossa Senhora. Estamos
a viver um deles, o mês Maio a que chamamos, com razão, também mês de Maria,
mês de Nossa Senhora. Esta devoção tão querida do
povo português deve ser por todos nós celebrada com
carinho, amor e profunda devoção. Ela, como Mãe de
Deus, que é, muito pode junto d’Ele e como nossa Mãe
a todos quer ajudar na
caminhada da vida para
um dia estarmos felicíssimos junto d’Ela no reino dos céus.
Importa que a devoção a Nossa Senhora seja por nós vivida
muito seriamente, não
se limitando apenas a
alguns atos por vezes
feitos apenas por rotina.
Para que tal não aconteça quero hoje falar-vos
de uma maneira espeNossa Senhora, Mãe de Jesus,
Deus e Homem verdadeiro
cial da maternidade divina de Nossa Senhora.
Deus, na Sua bondade infinita, tem-me concedido,
entre tantas outras graças, a felicidade de visitar pessoalmente locais que nos falam de uma maneira especial de Nossa Senhora. Hoje quero apenas referir-me
ao que me foi possível ver na cidade de Éfeso, onde,
segundo o Evangelho, Nossa Senhora passou os últimos
dias de Sua vida neste mundo. A essas viagens que jamais me poderei esquecer, me refiro nos três livros por
mim publicados com o título “Flaches da vida”.

Ruinas da Basílica de Éfeso, Turquia, onde em 431 foi proclamado o dogma da
maternidade divina de Nossa Senhora

Foi com grande alegria e verdadeira emoção que
tive a felicidade de visitar o local da Basílica cristã de
Éfeso. Era o dia 21 de Novembro de 2007. Pelos restos arqueológicos existentes, podemos concluir que foi
uma grande construção. A foto que se junta dá ideia
da sua grandeza. Neste local, no ano 431, realizou-se o
Concílio de Éfeso, no qual foi proclamado solenemente
o dogma da Maternidade divina de Nossa Senhora.
Dizem as crónicas que o povo cristão ao ter conhecimento da definição de tal dogma, encheu de luz, com
archotes, as ruas dessa grande cidade, cantando e louvando, cheios de alegria a Santa Maria, Mãe de Deus.
Ninguém duvidava que Ela era uma Criatura do mesmo
Senhor. Como pois poder-LHE atribuir o título de Mãe
de Deus se Ela era Sua Filha? Tudo foi esclarecido pelos
Padres conciliares: o Menino gerado no Seu Ventre virginal e d’Ela nascido era uma só Pessoa – a Pessoa divina de Jesus, o Verbo de Deus, e, como tal Deus desde
toda a eternidade, como o Pai e o Espírito Santo. Com
a Sua Encarnação em Nossa Senhora, passou a ser também Homem, mas continuando a ser uma única Pessoa, agora com duas naturezas: divina e humana. Também as nossas mães ao gerar-nos apenas nos deram o
corpo que possuímos, e não a alma. A nossa alma foi
criada diretamente por Deus. Mas pelo fato de nossa
mãe não nos ter dado a alma, nem por isso deixamos
de lhe chamar legitimamente nossa mãe.
Nossa Senhora é Mãe d’Aquele Filho no qual Encarnou o Verbo eterno, ficando a ser uma só Pessoa,
gerado no Seu Ventre puríssimo. Por isso podemos
e devemos chamar a Nossa Senhora, Mãe de Deus,
embora saibamos que não é Mãe da Divindade, da
Quem Ela é Filha tabém.
Este mistério grandioso elevou Nossa Senhora à sublime grandeza de Mãe de Deus. No Calvário, do alto da
Cruz, Jesus entregou-A ao apóstolo João, que depois A
trouxe para a já referida cidade de Éfeso. Tive mais uma
grande alegria ao poder celebrar na casa, agora reconstruída, em forma de Capela, onde Nossa Senhora passou
os últimos dias sobre a Terra. A sua descoberta foi possível
graças às indicações fornecidas por uma grande mística
alemã de nome Ana Catarina Emmerich. Por inspiração e
revelação de Deus, sem nunca ter saído de sua terra, esta
mística, fez um descrição pormenorizada do referido local,
que posteriormente foi encontrado e confirmado por escavações arqueológicas. Lá se encontra à entrada do respetivo recinto, em várias línguas, essa mesma descrição
confirmada. Junto desta Capela celebrou Missa campal o
Santo Padre Bento XVI. Apesar da hora tardia em que lá
chegamos, foi possível celebrar no seu interior. Tive a honra de presidir a uma concelebração, na qual participaram
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mais de uma dúzia de Sacerdotes, de várias dioceses de
Portugal.
Do alto da cruz, Jesus declarou, dirigindo-se a Sua
Mãe e ao apóstolo S. João ale presente também: “Mulher, eis o teu filho” e a ele João: “eis a tua Mãe”. João a
todos nos representava. Assim Nossa Senhora, Mãe de
Jesus, Deus e Homem verdadeiro, passou a ser nossa
Mãe também. Esta maravilhosa realidade é mais uma
manifestação do AMOR infinito de Deus por nós. Sabemos que Nossa Senhora tem levado muito a sério esta
missão maternal que Deus LHE confiou. As aparições de
Nossa Senhora, superiormente reconhecidas pela Santa Igreja, confirmam esse carinho maternal por todos
nós. Tive a felicidade de visitar alguns dos locais onde a
nossa Mãe do Céu, apareceu.

É importante não perder o sentido da verdadeira devoção que Nossa Senhora aprecia e muito deseja: “Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido”, “rezem o terço todos os dias”. E não ofenderemos o
Senhor, se cumprirmos integralmente e com generosidade
todos os Seus mandamentos, não dermos escândalos, rezarmos uns pelos outros, frequentarmos com assiduidade,
seriedade e profundo respeito os Sacramentos, nos amarmos uns aos outros como irmãos. Eis pois o que verdadeiramente devemos fazer para vivermos este lindo mês de
Maio. De certeza que este é também o sincero desejo de
S. Bento, que com tanto amor e gratidão é venerado pelos
milhares de peregrinos de S. Bento da Porta Aberta.
Monsenhor Moreno

A VERDADE ANDA
PERDIDA E CONFUSA

V

ivemos (eu, pelo menos!) uma época de caos
informativo. Torrentes de notícias chegam-nos a todo o momento. E um pobre leitor
como eu, fica baralhado. Já perdeu ou está a
caminho de perder o sentido da hierarquia das notícias,
que quase sempre deixaram de ser factos para serem
análises noticiosas profundamente inquinadas.
Vem esta minha preocupação a propósito doa graves acontecimentos que estão a ocorrer na Síria desde
há alguns anos e ampliados agora com a atitude dos
EUA, Reino Unido e França. A informação que temos e
nos é impingida pelos autores desta recente agressão,
de cuja bondade eu desconfio, deixa-me confuso. Não
acredito no que me “vendem”. Ou, pelo menos, não
creio em tudo o que vejo e oiço. Lembro-me, a propósito, da intoxicação preparatória do derrube do facínora
Hussein do Iraque (Lembram-se da estória mal contada
das famigeradas armas químicas?) e do que ficou e está
hoje no Iraque, bem pior do que o que lá estava! Lembro-me da “Primavera árabe” prometida, por exemplo,
para derrubar um tirano e louco chamado Kadafi, da
Líbia, para quem e a quem a Europa (Portugal incluído)
pouco tempo antes pôs debaixo dos seus pés banhados
de sangue tapetes vermelhos, mas que, assassinado
com crueldade, deixou um “não-país” em guerra, sem
Governo e corredor escancarado de vagas de imigrantes clandestinos para a Europa.
Sinto-me intoxicado!
Sinto-me num campo de concentração sem liberdade!
…Sem a liberdade de poder fazer o meu raciocínio
sobre o que se está a passar neste mundo que se tornou num ”sítio mal frequentado”. Muito mal frequen-

tado. Onde impera a manipulação das mentes por “fazedores de opinião” servidores do pensamento único e
dirigido, encurralante.
Para ser um pouco contra a corrente dominante,
peço, encarecidamente aos meus leitores que leiam
rapidamente a “DECLARAÇÃO CONJUNTA DOS PATRIARCAS GRECO-ORTODOXO; SÍRIACO - ORTODOXO e GRECO- MELQUITA CATÓLICO DE ANTIOQUIA
E DE TODO O ORIENTE”, a propósito dos últimos
acontecimentos ocorridos na Síria, na página do facebook: Assyro-chaldéen l `histoire continue, do passado dia 14 de Abril.
Como dizem estas autoridades religiosas sírias:
“Esta agressão brutal destrói as oportunidades de
uma solução política pacífica e arrasta uma escalada
da violência e de mais complicações“ ( Ponto 5. ) ou
“Apelamos a todas as Igrejas dos países que participaram nestes ataques, a desempenharem os seus deveres cristãos , segundo o ensinamento do Evangelho, a
condenar esta agressão e a a apelar aos seus governos
para se comprometerem na protecção da paz internacional “ ( Ponto 8. ).
Caros leitores: leiam e leiam já e bem esta Declaração que nos ajuda a ver a situação da Síria por outro
prisma. Sobretudo porque dimana de autoridades religiosas sírias que se mostram preocupadas com o bem e
a paz do seu povo cristão ou não. E como cristãos, são
pacificadores e não pacifistas!
Dou graças a Deus por nos ter dado estes Patriarcas
sírios!
Carlos Aguiar Gomes
(O autor não acata o chamado AO)
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Giuseppe Lepori, esteve
em Portugal!

L

isboa, 09 abril 2018 (Ecclesia) – O abade geral
da Ordem de Cister, padre Mauro-Giuseppe
Lepori, esteve em Portugal para participar no
‘Meeting Lisboa’, sob o tema “ser livre é ter o
coração preso” e afirmou que a “condição da liberdade
é a conversão”.
“O Mosteiro não é fechado porque se chega ao
mundo interior do nosso coração, as guerras e os problemas do mundo são um problema do nosso coração
que precisa de converter-se ao amor”, disse o monge,
em declarações à Agência ECCLESIA.
O padre Mauro-Giuseppe Lepori adiantou ainda
que o mosteiro pode ser um espaço de mudança, que
“não muda as pessoas com quem vive mas se muda a
si mesmo”.
“Acredito que a regra de São Bento, que seguimos,
tem como condição aprender a liberdade para que se
torne na caridade e na comunhão fraterna”, referiu.
Olhando para a realidade global num mundo menos cristão, o abade geral da Ordem de Cister acredita
que esta pode ser uma circunstância que pode passar a
ser oportunidade.
“São Bento criou comunidades numa sociedade
pagã e hoje voltamos a essa origem de criar comunidades onde não se acredita e isso é um sinal que são
sensíveis a uma experiência de vida comunitária, de
trabalho e uso das coisas e da natureza”
Olhando para as novas gerações e o caminho vocacional o padre Mauro-Giuseppe Lepori aponta que o problema da sociedade atual é que “não há preparação”.

uro-Giuseppe Lepori,
em de Cister D. Ma
al
Abade Geral da Ord
presentes em Portug
er,
Cist
de
s
nja
Mo
de
com a comunidade

“Noutras épocas na família vivia-se como num mosteiro, a oração, o sacrifício e o silêncio e hoje tem de
se ajudar a esta caminhada a começar na sua humanidade. Noutros tempos a humanidade era formada na
família, aldeia, paroquia, hoje tem de ser repensada;
temos de encontrar o cristianismo com uma humanidade nova”, concluiu.

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 confiança e intimidade que só
entre familiares próximos se tem. Os peregrinos agradecem, pedem, desabafam...
“São Bentinho meu Santo Milagroso abençoai-nos, protegei-nos, dai-nos Saúde e Paz Ámen!”
“Sou teu indiscutível devoto e presto-te aqui a minha homenagem!”
“São Bento ajuda o meu filho...”
“São Bentinho obrigado pelas graças concedidas. Olhai e rogai por toda a minha família. Amém”
“São Bentinho milagroso te agradeço por tudo que tens feito por nós...”
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Lições de vida

E

“

u vim para que tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10),
nos afirmou Jesus. Fomos chamados à vida e o Senhor quer que a
vivamos a valer. Ele, mais que ninguém nos
dá verdadeiras lições de vida. Viver é amar. E
ninguém amou ou poderá amar mais que o Senhor, pois só o Seu Amor é infinito!

A nossa vida será tanto mais digna deste nome,
quanto mais nela existir amor. De facto, só verdadeiramente vive na medida em que ama. Vive muito quem
ama muito. Foi para que todos tivéssemos a possibilidade de viver a verdadeira VIDA, que o Senhor incarnou no Ventre puríssimo de Nossa Senhora e depois de
uma dolorosíssima Paixão, deu a Sua Vida na Cruz por
todos e cada um de nós. Ele nos revela assim quanto
nos ama, já que, como Ele diz “não há maior prova de
amor do que dar a vida por quem se ama”. Com a Sua
Paixão e Morte resgatou-nos do pecado, causa de todos os males, sofrimentos e da morte eterna. Ele verdadeiramente é AMOR. Os Santos só o foram e são, na
medida e em que imitaram e imitam a Jesus.
Também para nos apontar este caminho de Vida,
a Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, com a bênção do Senhor Arcebispo, D. Jorge Ortiga, inaugurou no
passado dia 21 de Março, dia em que se comemora a
morte de S. Bento, uma Via Sacra no percurso próximo

que conduz à respectiva Basílica. As estações desta via dolorosa, lembram os sofrimentos e o Amor com que Jesus nos salvou.
Foi este o preço do Seu Amor por nós. As
estações da Via Sacra por serem lições de
Amor, são também Lições de Vida!
Como muito bem lembrou o Senhor
Cónego Fernando Monteiro, Presidente
da mesma Irmandade, esta Via Sacra ficará
também a recordar os milhares de peregrinos que ao longo dos 400 anos que já tem
este Santuário, aqui têm vindo carregados com os seus
dramas pessoais ou familiares, pedir a intercessão valiosíssima de S. Bento, junto de Deus.
No final desta monumental Via Sacra encontra-se
uma bela e muito bem esculpida Imagem de S. Bento.
Está a receber e a abençoar todos os peregrinos vindos de todas as partes do mundo e que aqui buscam
remédio para os seus males ou agradecem, muito reconhecidos, tantas graças de Deus obtidas pela grande
intercessão de S. Bentinho da Porta Aberta.
Há assim mais um motivo para que um maior número de devotos ocorra a este lugar maravilhoso com
que Deus, nosso Pai, nos quis brindar e faz o encanto
de quantos têm a felicidade de o contemplar, usufruindo das belezas naturais que envolvem esta Basílica de
S. Bento da Porta Aberta.
S. Bento da Porta Aberta, Abril de 2018
		
Monsenhor Moreno
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IRMANDADE
DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018
MAIO

1 | terça-feira | Solene celebração do Dia Mundial do Trabalhador, festa de S. José Operário. Benção aos
trabalhadores.
3 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração.
6 | domingo | Dia da Mãe. Benção às mães e oferta de uma flor.
7 | segunda-feira | Dia de oração pelos Cristãos perseguidos.
13 | domingo | Solenidade da Ascensão dos Meios de Comunicação Social, com peditório para os mesmos.
15 | terça-feira | 10h30 | Celebração do Dia Internacional da Família e oração pelas mesmas, com a bênção
das famílias presentes.
19 | sábado | 15h – 16h | Vígila do Pentecostes.
20 | domingo | Pentecostes.
11h30 | Celebração solene na eucaristia.
31 | quinta-feira | Dia de Corpo de Deus.
11h30 | Celebração solene seguida de procissão eucarística, nos claustros da Cripta.
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.
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Uma Conversa
com José, O Perito
(continuação do jornal anterior)

E

u: Perito, prometi na última conversa que ia iniciar um discurso acerca da graça no Novo Testamento, não foi?
Perito: Sim! É esta parte que me interessa.
Porque foi o que gerou a conversa!
Eu: Estás certo! A graça é um “elemento” essencial
na fé cristã. É o ponto fulcral da missão de Cristo, O
Ressuscitado e Ele é o cume da graça de Deus. Logo, só
no cristianismo é que se consegue chegar ao sentido
próprio da palavra. José, o conceito da graça e o seu
desenvolvimento bíblico no Novo Testamento, mais do
que outros autores, é uma obra de São Paulo nas suas
Cartas missionária e nas Epístolas. Contudo, o N/T é o
foco da manifestação da graça de Deus ao seu povo na
história da humanidade na pessoa de Cristo.
Perito: Como? Só S. Paulo é que falou da graça no
N/T? E os Evangelhos não falam?
Eu: Falam, sim, mas por poucas vezes e no sentido
comum da palavra. Nos quatro evangelhos, a palavra
charis “graça” apareceu só onze vezes (Jo 1,14, 16, 17 Lc
1,30; 6,32) e foi usada no sentido de “agradecimento”
(Lc. 6, 32, 33, 34, e 17,9).
Perito: Então, só onze vezes!
Eu: Sim! Também, Jesus usou a palavra “graça” no
contexto de “agradecimento”. Esta palavra não é usada
por todos os evangelistas e só o evangelista Lucas é que
fala assim. Mas não é estranho porque os cristãos e a
igreja inteira reconhecem que Jesus Cristo é o cimo da
graça de Deus. Jesus é a revelação da graça de Deus.
Mas a graça é usada para significar “favor” (Lc 1,28;
7,21) no contexto de perdão ou restauração da visão/
vista. Também, foi usada para significar a graça recebida por a Nossa Senhora para ser a mãe do Senhor. Na
catequese de São João, o uso da palavra teve o sentido
próprio de graça, isto é, Jesus Cristo é visto como a revelação de Deus porque Ele está “cheio de graça e de
verdade”: “E o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco. E nós contemplámos a sua glória, a glória que
possui como Filho Unigénito do Pai, cheio de graça e
de verdade.” (Jo 1,14) e “Sim, todos nós participamos
da sua plenitude, recebendo graças sobre graças. É
que a Lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade
vieram-nos por Jesus Cristo.” (Jo 16-17). Jesus Cristo é

visto como a verdadeira revelação do caracter de Deus
“Todos os caminhos do SENHOR são amor e fidelidade,
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.”
(Sl 25,10).
Perito: Logo, Jesus é a semente da Antiga Aliança e
nós somos frutos desta semente!
Eu: Pois é, somos frutos da aliança, mas Aliança
de Deus é uma graça que chega ao homem por Jesus
Cristo! A graça em Cristo é abundante “Sim, todos
nós participamos da sua plenitude, recebendo graças sobre graças” Jo 1,16). Então, não há uma graça
de Deus pelos antigos e outra pelos novos. A graça
de Deus é uma só e a Sua aliança é um processo renovado. Logo, somos parte desta aliança ou a graça
gratuita que se realizou em Jesus Cristo. A graça, pela
sua natureza no N/T, é uma benção gratuita sem mérito, mas no contexto da lei, a graça é dada segundo
o mérito. O perito, no Evangelho de São Lucas, há
história da graça de Cristo – misericórdia/perdão manifestada aos pecadores.
Por exemplo, “a mulher pecadora” na casa do fariseu (Lc 7,36-50); “Os dois filhos” ou o filho pródigo” (Lc
15). Estas histórias são provas da graça de Jesus Cristo
perante o pecador. Em São Mateus, podemos citar outros acontecimentos em que a graça de Cristo foi manifestada. Por exemplo, a parábola dos trabalhadores
da vinha (Mt 20,1-16; bodas de caná ou parábola do
banquete (Lc 22, 1-14). Amigo, é preciso afirmar que
há teólogos que afirmem que nos quatro evangelhos, o
sentido da graça de Deus representado em Jesus Cristo
– a revelação desta graça, não tem nenhum desenvolvimento teológico.
Foi São Paulo que sistematizou o discurso acerca da
graça e relacionou-a com o mistério salvífica de Deus.
Isto é, São Paulo foi o Apóstolo, a gente, que interpretou o significado da vida, morte, e a ressurreição de Jesus Cristo no contexto da graça de Deus. Na próxima
conversa, iremos ver a graça nos Actos dos Apóstolos e
as epístolas Paulinas. Até à próxima!
NB: O autor é padre, estudante, e ajudante no Santuário de S Bento da Porta Aberta, Rio Caldo, Concelho
de Terras de Bouro.
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Jornal de S. Bento

O

Jornal de S. Bento da Porta Aberta existe
desde Agosto de 1961, sendo o órgão oficial
da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta
há quase 57 anos. Aproveitamos o momento
para saudar os nossos assinantes, leitores e amigos. A
todos desejamos muitas felicidades e para todos pedimos especiais e abundantes bênçãos do Senhor.
Temos a vontade de continuar com a agradável tradição do nosso jornal de S. Bento da Porta Aberta e para isso
o aumento dos assinantes estimula-nos a não esmorecer.
Pode tornar-se assinante deste jornal através do email geral@sbento.pt | t. 252 390 180 ou na Casa das Estampas.
Assinatura anual:
Portugal 7,5 euros; Estrangeiro 20 euros

Casa das Estampas
A Casa das Estampas situa-se no Santuário de
São Bento da Porta Aberta e dispõe de vários artigos religiosos. De forma a chegar mais rapidamente 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 catálogo, 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 se tornar assinante digital do Jornal de
S. Bento da Porta Aberta faça-nos chegar o seu
pedido através do email comunicacao@sbento.pt

ORAÇÃO A NOSSA
SENHORA MÃE DA IGREJA

N

a sequência da instituição da celebração de
Nossa Senhora Mãe da Igreja, desejada pelo
Papa Francisco e instituída em 11 de Fevereiro
de 2018, segundo o Decreto da Congregação
do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, difundido dia 3 de Fevereiro de 2018, em união com o Santo Padre, exortamos veementemente todos a assumirem esta
celebração como sua e a dar-lhe o relevo necessário
Assim, sugere-se que no próximo dia 21 da Maio,
a Segunda-feira a seguir ao Pentecostes, Dia de MARIA
MÃE DA IGREJA se participe na Santa Missa em comunhão com a Igreja e cada um reze a seguinte oração, baseada na que fez o Papa Bento XVI, na sua visita a Brescia
em 2009 e que segue:
Oração - Súplica a Nossa Senhora Mãe da Igreja
Ó Virgem Maria, Mãe da Igreja,
Consagramos-Te hoje e sempre esta porção
da Igreja aqui reunida.
Lembra-Te de todos estes Teus filhos;
Apresenta as suas orações a Deus;
Guarda a sua Fé sólida;
Fortifica a sua esperança;
Aumenta a sua caridade.
Ó clemente, ó piedosa, ó sempre Virgem Maria.
(Baseada numa oração do Papa Bento XVI, Brescia, 2009 )

Referência: 120.330047

CAIXA COM
S. BENTO – 10,00€

Referência: 120.PBSB-1

PÓLO COM
MEDALHA OFICIAL
DE S. BENTO – 20,00€
Para mais informações: loja.sbento.pt
(+351) 253 390 180 | loja@sbento.pt
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MAIO DE 2018
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“É ESTE O FRUTO
DO ESPÍRITO:
AMOR, ALEGRIA,
PAZ, PACIÊNCIA,
BENIGNIDADE,
BONDADE, FIDELIDADE,
MANSIDÃO,
AUTODOMÍNIO”
(GL 5, 22).

O

apóstolo Paulo escreve aos cristãos da região da
Galácia, que tinham recebido o anúncio do Evangelho por seu intermédio. Sente o dever de os
repreender por não terem compreendido o verdadeiro significado da liberdade cristã.
Para o povo de Israel a liberdade tinha sido uma dádiva
de Deus: Ele libertou o povo da escravidão do Egito, conduziu-o para uma nova terra e estabeleceu com ele um pacto
de recíproca fidelidade.
Da mesma maneira, Paulo afirma convictamente que a
liberdade é uma dádiva de Jesus.
De facto, Jesus dá-nos a possibilidade de nos tornarmos, como Ele e n’Ele, filhos de Deus que é Amor. Se nós
imitarmos o Pai, como Jesus nos ensinou (1) e mostrou (2)
com a sua vida, podemos aprender a mesma atitude de misericórdia para com todos, pondo-nos ao serviço dos outros.
Para Paulo, este aparente sem-sentido da “liberdade de
servir” torna-se possível pela dádiva do Espírito, que Jesus
concedeu à humanidade, com a sua morte na cruz.
E é o Espírito que nos dá a força de sairmos da prisão
do nosso egoísmo – com as consequentes divisões, injustiças, traições, violências – guiando-nos para a verdadeira
liberdade.
«É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio».
A liberdade cristã, além de ser uma oferta, é também
um compromisso. O compromisso de, acima de tudo, acolher o Espírito no nosso coração, dando-lhe espaço e reconhecendo a sua voz em nós.
Chiara Lubich escreveu: «[...] Sobretudo, temos que ter
uma consciência cada vez maior da presença do Espírito

Santo em nós: trazemos no nosso íntimo um tesouro imenso, e não temos verdadeira consciência. [...] Depois, para
que possamos ouvir e seguir a sua voz, temos que dizer não
[...] às tentações e renunciar aos seus encantos; e dizer sim
às tarefas que Deus nos confiou. Sim ao amor para com o
nosso próximo; dizer sim às provações e dificuldades que
encontramos... Se fizermos isso, o Espírito Santo guiar-nos-á, conferindo à nossa vida cristã aquelas características que
ela não pode deixar de ter quando é autêntica: sabor, vigor,
eficácia, luminosidade. Assim, quem estiver perto de nós
aperceber-se-á de que não somos apenas filhos da nossa
família humana, mas também filhos de Deus!» (3).
Com efeito, o Espírito interpela-nos a não pormos o nosso
eu no centro das nossas preocupações, para podermos aceitar,
ouvir e partilhar os bens materiais e espirituais, para perdoar
e dar atenção às muitas e diversas pessoas que encontrarmos
quotidianamente, nas mais variadas situações.
E esta atitude faz-nos experimentar o fruto mais típico
do Espírito, que é o crescimento da nossa própria humanidade em direção à verdadeira liberdade. De facto, Ele faz
nascer e florescer em nós capacidades e recursos tais que,
se vivêssemos fechados em nós mesmos, permaneceriam
para sempre sepultados e desconhecidos.
Cada nossa ação é, portanto, uma ocasião a não perder
para dizer não à escravidão do egoísmo e sim à liberdade
do amor.
«É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio».
Quem aceita no coração a ação do Espírito, contribui
também para a construção de relacionamentos humanos
positivos, em todas as suas atividades quotidianas, familiares e sociais.
Carlo Colombino, além de marido e pai, é um empresário que criou uma empresa no norte de Itália (4).
Dos seus sessenta colaboradores, cerca de um quarto
não são italianos e alguns deles vêm de experiências dramáticas. Ao jornalista que o entrevistou, contou: «Também no
mundo do trabalho se pode e deve favorecer a integração.
Tenho uma empresa de extração e reciclagem de materiais
de construção, por isso sinto a responsabilidade para com o
ambiente e o território em que vivo. Há alguns anos, a crise
atingiu-nos profundamente: era melhor salvar a empresa
ou as pessoas? Várias pessoas se mobilizaram e, em conversa com elas, procurámos as soluções menos dolorosas...
mas foi tudo tão dramático que eu não conseguia dormir de
noite. Posso fazer a minha atividade bem ou menos bem.
Tento fazê-la o melhor possível. Acredito no contágio positivo das ideias. A empresa que pensa apenas na faturação
e nos números tem um futuro muito pouco duradoiro: no
centro de cada atividade está o homem. Sou crente e estou
convencido que a síntese entre empresa e solidariedade
não é uma utopia» (5).
Concluindo, temos que pôr em ação, com coragem, o
nosso chamamento pessoal à liberdade, no ambiente em
que vivemos e trabalhamos.
Colaboramos assim com o Espírito Santo, para que possa tocar e renovar a vida de muitas pessoas à nossa volta,
e levaremos a História a atingir horizontes de «alegria, paz,
magnanimidade, benevolência...».
1) Mt 5, 43-48; Lc 6, 36; 2) Mc 10, 45; 3) cf. C. Lubich, Possediamo
un Tesoro, Città Nuova, 44, [2000], 10, p. 7; 4) Esta empresa faz parte
da AIPEC, Associação Italiana de Empresários que aderem à Economia
de Comunhão, um modelo económico fundado sobre os valores da partilha e da reciprocidade. Ver também http://www.edc-online.org; 5) cf.
C. Colombino, Nella mia azienda economia ed etica vanno a braccetto,
in Credere, periodici san Paolo, 26 novembro 2017, n.° 48, pp. 24-28.
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SÍRIA

Religiosa portuguesa, que vive
num mosteiro em Qara, afirma
que ataque com armas químicas
“foi história inventada”

S

Uma “história inventada” e mais “uma desculpa

para poderem atacar”. Foi assim que a Irmã Myri,
uma jovem portuguesa que pertence à Congregação das Monjas da Unidade de Antioquia e que
vive no Mosteiro de São Tiago Mutilado, em Qara, se
referiu, em mensagem enviada para a Fundação AIS, ao
ataque com armas químicas que alegadamente o regime
de Bashar al-Assad teria realizado em Douma, no dia 7
de Abril, e que justificou a resposta militar conjunta na
madrugada deste sábado pelos Estados Unidos, França
e Reino Unido.
Maria de Lúcia Ferreira – o nome de baptismo da
religiosa portuguesa que vai fazer 38 anos em Maio e é
proveniente da paróquia do Milharado, Patriarcado de
Lisboa – é peremptória na sua afirmação. “Não houve
nenhum eco de armas químicas aqui no país. Não se ouviu dizer nada. Se tivesse havido algum massacre com armas químicas seguramente que teria havido alguém da
parte do exército ou das famílias ou dos refugiados que
saíram de Douma, e que são milhares… Mas não houve eco nenhum no país da utilização de armas químicas.
É pois, para a população, mais uma história inventada,
mais uma desculpa para poderem atacar.”
A Irmã Myri descreveu como a população local –
Qara fica situada relativamente perto da fronteira com o

Líbano e a cerca de 90 quilómetros de Damasco – viveu
o anunciado bombardeamento lançado por Washington,
Londres e Paris como fazendo parte já, de certa forma,
de uma rotina.
“As pessoas aqui habituaram-se à guerra… Uma pessoa estando no local não pode fazer outra coisa do que
confiar-se em Deus e ficar.”
No entanto, garante que “houve quem tomasse precauções”. E dá um exemplo das cautelas tomadas pelo
governo francês na protecção dos seus cidadãos, no caso
particular de um grupo de jovens franceses em missão
de voluntariado precisamente no Mosteiro de Qara.
“Os jovens do ‘SOS Chrétiens de L’Orient’ – uma organização caritativa francesa – estavam por acaso cá no
mosteiro e receberam ordens de Paris para se irem refugiar noutro sítio mais seguro…”
Também as próprias irmãs chegaram a pensar na
possibilidade de terem de se refugiar nas grutas existentes no Mosteiro de São Tiago Mutilado, que tem a
aparência de um quase castelo, mas acabaram por não
alterar as suas rotinas.
Na mensagem enviada para Lisboa, a Irmã Myri refere ainda que, para a população local, o ataque dos países
aliados foi “um cenário”, mostrando uma certa perplexidade pelo que se passou.
“Ninguém compreende muito bem o que se passou. Tem ar de ser um cenário pois não houve vítimas
nenhumas, apenas alguns feridos. Poucos. E sobretudo,
dos cerca de 100 (mísseis) que caíram, setenta foram
interceptados pelos sistemas de defesa sírios, que nem
sequer são os recentes que a Rússia trouxe para cá. São
ainda os antigos.”
Para a Irmã Myri, no entanto, e apesar da sua perplexidade pelo impacto tão incipiente que o ataque dos três
países provocou, tratou-se de uma agressão indesculpável. “Sem dúvida que foi um ataque à soberania do país e
isso é algo de muito grave e esperemos que não vá haver
nenhuma escalada de violência…”
Foto © DR | Veja a situação da liberdade religiosa
na SÍRIA no RELATÓRIO SOBRE A LIBERDADE RELIGIOSA
Departamento de Informação da Fundação AIS | ACN Portugal
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Torne-se assinante

do Boletim

geral@sbento.pt | t. 253 390 180
ou na Casa das Estampas

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

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.

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

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.

HORÁRIO DAS MISSAS
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

EXPOSIÇÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO
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.

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 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.

Ficha Técnica
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