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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

I

niciamos um novo ano. Muda-se uma página
do calendário e convencemo-nos que tudo vai
mudar por… magia e que nada vai depender da
vontade de cada um de nós querer, de facto, mudar a nossa vida, o nosso ritmo, os nossos objectivos.
Basta mudar uma página de um qualquer calendário? Não! Se queremos fazer coincidir a mudança
de ano com felicidade, vida melhor, sonhos
cumpridos, então, temos, todos nós, de
mudar de vida. O resto não passa de
uma alienação, se não queremos
mudar o nosso querer, a nossa
vontade firme e decidida. Então,
está nas nossas mãos, só e exclusivamente, mudar de vida
para melhor!
S. Bento, tão venerado aqui
em S. Bento da Porta Aberta,
dá-nos um verdadeiro GPS para
escolhermos um outro modo
de vida. Basta ler a Regra que
nos deixou e esforçarmo-nos por
vivê-la aplicando-a ao nosso ritmo de
vida. Dom Massimo Lapponi, OSB (monge beneditino) escreveu um livrinho muito
útil para esta aplicação à vida de familiar e que a Irmandade editou em português e espanhol: “S. Bento
e a Vida Familiar “. Sugerimos vivamente a sua leitura já neste começo de 2018.É um livro moderno,
traduzido em muitas línguas e de grande sucesso,
merece ser conhecido por cada um dos devotos de
S. Bento e que esperam vivamente mudar de vida tal

como o desejou e fez o jovem Bento quando deixou
a corrupta Roma.
Sim, S. Bento é um modelo ainda hoje.
Quando aqui chegamos e vamos fazer uma oração
ou cumprir uma promessa ao Santo Pai e Padroeiro da
Europa, S. Bento, deveríamos ter presente que o que
ele nos sugere é uma mudança de vida.
Se cada um de nós, amigo e devoto de S, Bento tiver bem presente que a Regra de S. Bento é um convite
e uma convocatória para mudarmos de vida, para melhor, mais evangélica, podemos crer que a nossa vida
vai mudar.
Como se disse mais acima, não é a mudança de folha de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro, por mais festa
que se faça, que vai mudar a nossa vida nem tal nos traz
a felicidade. Esquecemos que esse gesto não é mágico
ou varinha de condão! Não. A nossa vida muda quando a ajustamos ao Evangelho e este ajustamento não é
instantâneo! É um processo. Um caminho nem sempre
fácil de trilhar e que terá de ser guiado pelo Evangelho.
É isto que nos pede S. Bento, o nosso S. Bento da Porta Aberta. Se o imitarmos, nesta busca incessante de
Deus, na nossa oração persistente e no nosso trabalho
seriamente cumprido, certamente que encontraremos
a felicidade. A Regra de S. Bento ensina-nos este percurso e que ao longo do tempo foi sabiamente sintetizado pela célebre expressão: ORA ET LABORA, Reza e
trabalha.
Fazemos votos sinceros de este novo ano traga a todos os nossos leitores, peregrinos e devotos de S. Bento
a vontade firme de encontrar Deus, imitando o nosso
querido e muito amado S. Bento. Assim serão felizes!
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AS ESTÁTUAS DA CRIPTA DA BASÍLICA
DE S. BENTO DA PORTA ABERTA

Santa
Gertrudes

C

omo as outras estátuas de mármore branco
que estão no claustro da cripta da Basílica de
S. Bento da Porta Aberta, são obra do escultor
Silva Nogueira e são de 1998. A imagem que
representa Santa Gertrudes tem o mesmo autor. Este
conseguiu numa “linguagem” depurada e simples, representar de forma belíssima esta beneditina medieval.
Silva Nogueira como nas outras três estátuas da cripta de mármore límpido conseguiu transmitir, de forma
simbólica, aspectos importantes da personalidade e
vida de Santa Gertrudes.
Mas, quem foi Santa Gertrudes?
Recorro ao Papa Bento XVI para me e nos ajudar a,
de forma muito sintética, conhecer esta Mulher a que se
chama «Magna», pela sua vida, exemplo e escritos. Santa
Gertrudes é uma referência maior da espiritualidade medieval e de hoje, apesar de ter nascido no dia 6 de Janeiro
de 1256, festa da Epifania, festa da manifestação de Jesus.
Em 6 de Outubro de 2010, o nosso amado Papa
Bento XVI, falando aos peregrinos reunidos na Praça de
S. Pedro, disse:
“ Santa Gertrudes, a Grande, de quem gostaria de
vos falar hoje, leva-nos esta semana ao mosteiro de
Helfta, onde nasceram algumas das obras-primas da literatura religiosa feminina latino-alemã. É a este mundo
que pertence Gertrudes, uma das místicas mais famosas, única mulher da Alemanha que recebeu o apelativo «Grande», pela estatura cultural e evangélica: com
a sua vida e pensamento, ela incidiu de modo singular
sobre a espiritualidade cristã. É uma mulher extraordinária, dotada de particulares talentos naturais e de excepcionais dons de graça, de humildade profundíssima
e de zelo ardente pela salvação do próximo, de íntima
comunhão com Deus na contemplação e de prontidão
no socorro aos necessitados. como a própria Gertrudes
escreve: «Os estigmas das tuas chagas salubres que me
imprimiste, como se fossem colares preciosos, no coração; e a profunda e salutar ferida de amor com que
me marcaste. Tu inundaste-me com estes dons de tanta
bem-aventurança que, mesmo se eu vivesse mil anos
sem qualquer consolação interna ou externa, a sua recordação seria suficiente para me confortar, iluminar
e encher de gratidão. Quiseste ainda introduzir-me na
intimidade inestimável da tua amizade, abrindo-me de
várias formas aquele sacrário nobilíssimo da sua Divin-

dade, que é o teu Coração divino [...] A este acúmulo de
benefícios acrescentaste outro, concedendo-me como
Advogada a Santíssima Virgem Maria, tua Mãe, e recomendando-me com frequência ao seu carinho, como
o mais fiel dos esposos poderia recomendar à própria
mãe a sua dilecta esposa»”.
O papa Bento XVI continuou nesta excelente catequese:
«Orientada para a comunhão sem fim, conclui a sua
vicissitude terrena no dia 17 de Novembro de 1301, ou
1302, com cerca de 46 anos. No sétimo Exercício, o da
preparação para a morte, Santa Gertrudes escreve: «Ó
Jesus, Tu que me és imensamente querido, está sempre comigo, para que o meu coração permaneça contigo e o teu amor persevere comigo, sem possibilidade
de separação, e o meu trânsito seja abençoado por ti,
de tal modo que o meu espírito, livre dos vínculos da
carne, possa encontrar repouso imediatamente em ti.
Amém!» (Esercizi, Milão 2006, p. 148).
Santa Gertrudes aparece representada com coração
sobre o peito nesta estátua da cripta, aliás uma representação muito frequente desta santa. Porquê? Ele mesma dá
a explicação quando escreveu: «Quiseste ainda introduzir-me na intimidade inestimável da tua amizade, abrindo-me de várias formas aquele sacrário nobilíssimo da sua
Divindade, que é o teu Coração divino.».
Santa Gertrudes é, na realidade uma beneditina
que deve ser modelo ainda hoje para nós, os que acreditamos que o coração de Jesus é “sacrário nobilíssimo
da Sua Divindade”.
Quando olharmos para esta imagem da cripta, paremos um pouco e pensemos, através da sua representação, o quanto é valioso contemplar que sobre o peito
desta grande mística medieval está o coração de Jesus!
Carlos Aguiar Gomes
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Dom Ximenes Belo, Bispo
Emérito de Timor e Prémio
Nobel da Paz, presidiu à Missa
Solene da Imaculada Conceição,
Padroeira e Rainha de Portugal,
na Cripta da Basílica de
S. Bento da Porta Aberta,
com solenização pelo Orfeão
de Terras de Bouro, no passado
dia 8 de Dezembro.
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Monjas
Cistercienses

N

este espaço abençoado pelo Santo Patriarca,
S. Bento, vive a única comunidade de monjas
cistercienses de Portugal. Filhas espirituais
de S. Bento, de quem seguem a Regra, vivem
uma vida de oração e de trabalho, prestando um serviço

notável como rectaguarda dos fiéis que às centenas
de milhar, anualmente, demandam a Basílica. Verdadeiras filhas de São Bento, com o seu trabalho dedicam-se a fazer compotas, biscoitos caseiros, xarope
de Aloé Vera, terços e casaquinhos de bebé.
Neste mês em que a Ordem de Cister celebrará
os seus Santos Fundadores, São Roberto Santo Alberico e Santo Estevão, queremos confiar às orações
dos nossos leitores as nossas comunidades da Etiópia
e da Eritreia. Nomeadamente a nossa comunidade
de Mendida, que viu todos os seus bens confiscados
pelo estado.
Esta comunidade tinha uma escola técnica e
vários campos de trabalho para ajudar as populações muito pobres.

S. Bento da Porta
Aberta apela à
partilha de memórias,
vivências e santinhos

A

Irmandade de S. Bento da Porta Aberta pretende recolher as suas memórias, experiências e vivências sobre S. Bento da Porta Aberta, através de um formulário online disponível
no site www.sbento.pt, para mais tarde as registar em
arquivo e usá-las na Candidatura da Romaria de S. Bento da Porta Aberta ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.
Caso tenha santinhos, quadros, fotografias, postais,
pagelas, cartazes ou outra documentação sobre a imagem de S. Bento da Porta Aberta ou sobre o Santuário

pedimos que nos façam chegar uma cópia digitalizada
das mesmas através do email comunicacao@sbento.pt
Desde já agradecemos o seu contributo, que é de
extrema importância para alcançar este objetivo.
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TRÊS GRANDES FILHOS ESPIRITUAIS DE S. BENTO

Os Santos Fundadores de Cister

E

m Janeiro, a 26, festejam-se os três fundadores de
Cister: Santos Albérico, Roberto e Estevão. E a nossa
Basílica vai lembrá-los pois são três
dos mais ilustre seguidores da Regra
de S. Bento e, além disso, temos a
única comunidade de monjas cistercienses que há em Portugal.
Como nos narra o Pequeno
Exórdio a fundação de Cister foi assim: “Em 1098, depois que o Senhor
se fez homem, Roberto é o primeiro
Abade de Molesme, na diocese de
Langres. Com alguns irmãos de Molesme, foi visitar Hugo, homem digno de respeito. Nesta altura, Hugo
é arcebispo de Lião e representante
do Papa. Roberto e os seus irmãos
prometem pôr a sua vida bem em
ordem na prática da Regra de S.
Bento, seu pai. Querem ser mais livres para o seguirem… “. E para tal
escolhem um lugar de mato, silvas e
feras, Cistercium que deu em francês
Cîteaux e em português Cister.
Assim nasceu Cister com Roberto de Champagne como seu
primeiro Abade, de onde teve de
voltar a Molesme. Seu 2º Abade foi
Sto Albérico (eleito em 1100) e o
3º foi o nosso já aqui referido Sto
Estevão Harding (eleito em 1108),
falecido em 1134, quando Claraval,
Abadia fundado pelo cisterciense S.
Bernardo de Claraval já florescia graças a esse grande monge. A acção, trabalho e prestígio deste foi de
tal grandeza e força que acabou por imprimir à sua
Abadia de origem, Cister, o seu carácter, o estilo que
imprimiu a Claraval e às Abadias- filhas que foram
nascendo daquela. Esta, chamemos-lhe assim, rectroacção foi de tal intensidade que se pensa corrente
e erradamente que S. Bernardo foi o Fundador de

Cister! Mas, não deixa de ser curioso que, apesar de
não ser fundador de Cister, ainda hoje, se continuam
a chamar “ bernardos” e “ bernardas “ aos monges e
monjas cistercienses.
Mas, na realidade, os Santos Fundadores de Cister
que celebramos, foram Albérico, Roberto e Estevão.
Carlos Aguiar Gomes
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IRMANDADE DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

JANEIRO

1 | segunda-feira | Dia Mundial da Paz.
11h30 | Solene Eucaristia.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento seguido de eucaristia na Basílica.
3 | quarta-feira | 10h30 | Aniversário da Ordenação Episcopal do Senhor Arcebispo Primaz.
4 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração.
7 | domingo | Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos e Epifania do Senhor. Dia Mundial da Obra de Santa
Infância, com peditório para a mesma obra.
8 | segunda-feira | Baptismo do Senhor. Renovação das promessas batismais dos presentes na eucaristia.
15 | segunda-feira | Oração pelas Famílias.
18-25 | Celebração do oitavário pela unidade dos cristãos, em todas as celebrações da Basílica.
25 | quinta-feira | 10h30 | Conversão de S. Paulo. Fim da celebração do Oitavário com solene eucaristia.
26 | sexta-feira | 10h30 | Celebração solene da Missa da festa dos Santos Fundadores de Cister (Albérico,
Roberto e Estevão).
26 a 2 Fevereiro | Semana dos Consagrados.

FEVEREIRO

1 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração.
2 | sexta-feira | 10h30 | Missa da Apresentação do Senhor, com a bênção das velas.
7 | quarta-feira | 10h30 | Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos.
10 | sábado | Santa Escolástica, irmã gémea de S. Bento.
15h30 | Rosário seguido de eucaristia vespertina em honra de Santa Escolástica.
11 | domingo | Dia Mundial do Doente. Carnaval.
16h | Eucaristia e bênção aos doentes, com uma oferta a todos os participantes.
14 | quarta-feira | 10h30 | Inicio da Quaresma. Imposição das cinzas.
15 | quinta-feira | Dia de Oração pelas Famílias.
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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 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.

PORTA-CHAVES
COM CRUCIFIXO
DE SÃO BENTO – 2,50€

Referência: 060.1001

FIO C/ MEDALHA
DE SÃO BENTO
ARO DOURADO
– 3,00€

Referência: 120.F/SB

IMAN LENÇO
DOS NAMORADOS
– 3,50€
Referência: 120.iIMAN

Para mais informações: loja.sbento.pt (+351) 253 390 180 | loja@sbento.pt
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Fig. 7 – Alma de Sta. Escolástica conduzida ao céu.

(continuação)

José Marques*

N

ão pretendemos fazer uma reportagem fotográfica, mas o recurso a estas imagens pode
ajudar-nos a fixar aspectos da vida de S. Bento, que, mesmo ouvidos diversas vezes, rapidamente se esquecem.
Além deste e de muitos outros frescos, no mosteiro
de Subiaco, há um que representa S. Bento, à janela,
após a morte da irmã, contemplando dois anjos a conduzirem a sua alma para o céu, em forma de pomba
(ver fig. 7).
Estas imagens revelam bem a densidade da espiritualidade beneditina vivida em Subiaco, donde o futuro
Pai da Europa se viu obrigado a sair.
Nesta peregrinação beneditina, no Mosteiro de
Monte Cassino, restaurado da destruição sofrida na
Segunda Guerra Mundial, muito se poderia recordar.
Cremos, porém, que bastará evocar o túmulo com os
restos mortais do patriarca S. Bento e a estátua representando a sua morte, de pé, amparado por dois reli-

Fig. 8 – Pormenor da fachada do Mosteiro de Monte Cassino.

Pouco antes de abandonarmos o claustro, ao fundo da escadaria principal, que conduz à Igreja-Mãe dos
mosteiros beneditinos e nos devolve ao exterior, encontra-se a mencionada estátua que perpetua o facto,
pouco conhecido, da morte de S. Bento, de pé, amparado por dois monges, que desejamos divulgar.

* O autor não segue o chamado Acordo Ortográfico. Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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«A tua direita, Senhor,
resplandeceu de força».

DEZEMBRO DE 2017
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“A TUA DIREITA,
SENHOR,
RESPLANDECEU
DE FORÇA”
(EX 15, 6).

A

Palavra de Vida deste mês recorda um
versículo do hino de Moisés. É uma passagem do Antigo Testamento em que Israel exalta a intervenção de Deus na sua
história. Neste cântico, Moisés proclama a ação
decisiva de Deus para a salvação do povo, durante
o longo percurso de libertação, desde a escravidão
no Egito até à chegada à Terra prometida.
Um caminho que conhece dificuldades e sofrimentos, mas que decorre sob a orientação segura
de Deus, contando com a colaboração de alguns
homens. Moisés e Josué colocaram-se ao serviço
do Seu plano de salvação.
«A tua direita, Senhor,
resplandeceu de força».
Quando nós pensamos em força, facilmente a
associamos ao exercício do poder pela força. Muitas vezes, esta é causa de opressão e de conflitos
entre pessoas e entre povos. Pelo contrário, a Palavra de Deus revela-nos que a verdadeira força é
o amor, como se manifestou em Jesus. Ele viveu
toda a experiência humana até à morte, para nos
abrir o caminho da libertação e do encontro com o
Pai. Graças a Ele, o poderoso amor de Deus manifestou-se para com os homens.

Se olharmos para nós próprios com sinceridade, temos que reconhecer os nossos limites. A
fragilidade humana, em todas as suas expressões
– física, moral, psicológica, social –, é uma realidade inegável. Mas é precisamente aí que podemos
experimentar o amor de Deus. De facto, Ele quer
a felicidade de todas as pessoas. Para isso está
sempre pronto a oferecer a sua ajuda poderosa
a todos os que se colocam, sem resistência, sob
a sua orientação, prestando-se a construir o bem
comum, a paz, a fraternidade.
Esta frase foi sabiamente escolhida para celebrar, neste mês, a Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos. Quanto sofrimento fomos capazes
de infligir uns aos outros, durante tantos séculos,
criando brechas e suspeitas, dividindo comunidades e famílias.
«A tua direita, Senhor,
resplandeceu de força».
Precisamos de rezar para pedir a graça da
unidade, como uma dádiva de Deus. Ao mesmo
tempo, podemos também oferecer-nos para ser
os seus instrumentos de amor, para construir pontes. Por ocasião de um Congresso promovido pelo
Conselho Ecuménico das Igrejas, em Genebra, no
ano de 2002, Chiara Lubich, convidada a oferecer o
seu pensamento e a sua experiência, disse:
«O diálogo desenvolve-se do seguinte modo:
antes de mais, colocamo-nos ao mesmo nível daqueles com quem estamos, sejam eles quem forem. Depois, escutamo-los, fazendo um completo
vazio interior… Desta maneira, acolhemos o outro
em nós, compreendendo-o… E o outro, sentindo-se escutado com amor, é incentivado a ouvir também a nossa palavra» (1).
Neste mês, aproveitemos os nossos contactos
diários para estabelecer ou recuperar relacionamentos de estima e amizade com pessoas, famílias ou
grupos pertencentes a Igrejas diferentes da nossa.
E por que não estender a nossa oração e a nossa
ação também às fraturas que existem no interior da
nossa própria comunidade eclesial, como também
na política, na sociedade civil, nas famílias? Poderemos testemunhar também nós, com alegria: «A tua
direita, Senhor, resplandeceu de força».
1) Cf. C. Lubich, L’unità e Gesù crocifisso e abbandonato fondamento per una spiritualità di comunione, Genebra, 28 de outubro de 2002.
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IRAQUE

Reconstrução e regresso dos
refugiados são os grandes desafios
que se colocam agora ao país,
depois do anúncio do fim da guerra

A

reconstrução das aldeias, vilas e cidades destruídas pela guerra e o regresso de milhares
de refugiados – nomeadamente os Cristãos – a
suas casas são os grandes desafios que se colocam agora ao Iraque após a libertação dos territórios
que ainda se encontravam sob domínio dos jihadistas
do auto-proclamado “Estado Islâmico”.
No passado sábado, dia 9 de Dezembro, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al Abadi, declarou que o país
conseguiu libertar-se do domínio dos jihadistas que, durante os últimos três anos, ocuparam vastas regiões do
Iraque.
“As nossas forças conseguiram o controlo total das
fronteiras com a Síria”, afirmou al Abadi, numa declaração em Bagdad, a capital iraquiana.
De facto, essa região fronteiriça com a Síria, situada
nas províncias de Ninawa e Al Anbaera, era o último reduto que o grupo jihadista ainda controlava no Iraque.
Este anúncio oficial representa o fim da ocupação de vastas regiões do Iraque pelo auto-proclamado “Estado Islâmico” desde o Verão de 2014, quando
o grupo jihadista surpreendeu o mundo com uma
ofensiva militar relâmpago não só neste país mas
também na Síria.
A campanha militar para a libertação do Iraque do
jugo jihadista, que envolveu uma coligação de países
liderada pelos Estados Unidos, teve um alto preço em
vidas humanas e a destruição de inúmeras cidades e
vilas depois de se terem transformado em campos de
batalha.
Também muitas localidades cristãs foram destruídas propositadamente pelos jihadistas, especialmente
na chamada Planície de Nínive, como estratégia de erradicação do cristianismo na região.
Com os jihadistas expulsos do Iraque, segundo assegura o primeiro-ministro Haider al Abadi, inicia-se
agora uma outra batalha, absolutamente vital, para o
futuro do país: a reconstrução das aldeias, vilas e cidades e o regresso dos refugiados a suas casas. Milhares
destes refugiados são cristãos.
A Fundação AIS está profundamente empenhada nesta missão, liderando um projecto internacional

para a reconstrução dos povoados cristãos destruídos
ou parcialmente danificados durante a ocupação da
chamada Planície de Nínive pelos jihadistas do auto-proclamado “Estado Islâmico”.
Denominado “Iraque, o regresso às raízes”, este
ambicioso projecto, que de alguma forma se inspira no
“Plano Marshall” – que permitiu a reconstrução da Europa após a II Guerra Mundial – está orçado em cerca
de 250 milhões de dólares e é já considerado como “essencial” para a manutenção da presença da comunidade cristã nesta região bíblica.
Ao todo, calcula-se que aproximadamente 120 mil
famílias – cerca de 95 mil pessoas – foram forçadas a fugir, no Verão de 2014, abandonando tudo o que tinham,
por causa da conquista da região pelos jihadistas.
As casas que deixaram então para trás foram saqueadas e destruídas. E as igrejas também, assim como
escolas e hospitais. Só em estruturas ligadas directamente à Igreja – desde templos, passando por conventos, salas paroquiais, seminários e jardins-de-infância,
por exemplo – foram já identificados 363 edifícios que
necessitam de intervenção urgente.
Para a concretização deste projecto, foi criado um
Comité para a Reconstrução da Planície de Nínive que
engloba, além da Fundação AIS, representantes de todas as igrejas iraquianas, assim como técnicos de engenharia, arquitectos e gestores.
O apoio à comunidade cristã iraquiana tem estado
na linha da frente das preocupações da Ajuda à Igreja
que Sofre a nível internacional.
O apoio que a Fundação AIS tem vindo a prestar
continuamente à comunidade cristã que vive refugiada
no nordeste do Iraque tem merecido particular interesse por parte do Santo Padre.
Ainda no ano passado, recorde-se, o Papa Francisco
fez um donativo pessoal para uma clínica, em Erbil, no
Curdistão iraquiano, que presta auxílio a cerca de 3 mil
pessoas e que só tem as portas abertas graças também
à generosidade dos benfeitores e amigos da Fundação
AIS.
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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 Março)
Eucaristia na Basílica - 9h30
Eucaristia na Basílica - 11h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Verão (Abril 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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