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Convocatória
Este mês rezemos particularmente 
pelo Papa e pela unidade da Igreja

– Oremos pelo nosso Pontífice Francisco
– Que o Senhor o conserve, e lhe dê vida, e o faça santo 
na terra, e não o entregue à vontade de seus inimigos.
– Tu és Pedro,
– E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.
Oremos.
Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai cheio de 
bondade para o vosso servo, o Papa Francisco, a quem 
quisestes colocar à frente da vossa Igreja como pastor. 
Concedei-lhe, Vos pedimos, a graça de fazer, por suas 
palavras e por seu exemplo, com que progridam na virtude 
aqueles de quem é chefe, e chegue, com o rebanho que 
lhe foi confiado, à vida eterna. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Amém.



EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

O nosso Boletim, da Irmandade de S. Bento da 
Porta Aberta, é, tem de ser, um instrumen-
to de ao serviço da evangelização dos que o 
leem, dos que buscam o santuário imbuídos 

de um grande e forte amor a S. Bento e dos simples turis-
tas que pegam, por curiosidade, nalgum exemplar. É esta 
a sua missão essencial, sem que se descure ou ignore, 
outras dimensões como a de informar os seus leitores 
sobre actividades que se vão realizar ou que, pela sua 

relevância, se realizaram recentemente. O Bole-
tim, quer-se um meio cheio de vida, por e 

com S. Bento, para dar a conhecer cada 
vez mais a pessoa de Jesus Cristo, úni-

co Salvador ontem, hoje e sempre.
 Obviamente que, estando na 

arquidiocese de Braga, o nosso Bo-
letim tem a obrigação de ser eco 
das grandes linhas de orientação do 
nosso Prelado, nosso Pastor e guia. 
Por isso, como em anos anteriores, 
temos de ser comunicadores do pen-

samento do Senhor Arcebispo. Assim 
tem de suceder com o Programa Pasto-

ral elaborado para cada ano, já que nos dá 
pistas de reflexão e de intervenção quer a 

nível da Irmandade quer a nível individual.
Para o ANO PASTORAL 2018/2019 gostaríamos 

de, muito rapidamente, dar algumas ideias transcritas do 
referido Programa, um programa que cada um pode (e 
deve) aprofundar o seu conhecimento lendo-o (está dis-
ponível nas Paróquias, nos Serviços Centrais da Diocese e, 
também ,em formato digital na página oficial da Diocese).

“EU SOU UMA MISSÃO NESTA TERRA”, frase do Papa 
Francisco (EG 273) dá o mote para este ano Pastoral que 
nos convida para cada um de nós “SER ESPERANÇA”, con-
vidando-nos a sermos “semeadores de esperança” num 
mundo que a perdeu.

Este Plano dá-nos seis pistas que vale a pena elen-
car, deixando ao leitor o cuidado de as explorar a partir 
do está referido no documento em apreço. Vamos, pois, 
referi-las:

1. PARTICIPAÇÂO ACTIVA E CRIATIVA;
2. AVALIAÇÃO SOBRE A MISSÃO;
3. SERVIR E ACOLHER A TODOS;
4. CONVERSÃO AO EVANGELHO;
5. ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL;
6. ALARGAR OS HORIZONTES DA MISSÃO.

O nosso tempo não nos pode deixar indiferentes. 
Não podemos alhear-nos deste programa que não foi es-
crito e pensado só para os Padres. Foi escrito e pensado 
para todos os baptizados. Para mim e para cada um dos 
nossos leitores. De todos os que buscam a nossa Basílica 
de S. Bento da Porta Aberta.

Como os leitores já repararam, naquelas 7 pistas indi-
cativas, há palavras muito fortes que me permito repescar: 
PARTICIPAR , que implica “sair” da nossa rotina acomodada; 
AVALIAR, que nos obrigada a reflectir sobre o que somos e 
fazemos e a “qualidade” do nosso empenho; SERVIR, ver-
bo que nos deve tornar verdadeiros servidores da PALAVRA 
encarnada, Jesus; CONVERTER, que significa mudar de vida 
e de caminho, procurando, cada dia, ajustar mais a nossa 
vida ao Evangelho: ORAR que é muito mais do que repetir, 
como robôs, orações, em vez de entrarmos em diálogo com 
Deus que sempre nos escuta e como nos ensina S. Bento; 
ALARGAR os horizontes da nossa acção cristã, sem deixar 
de dar prioridade ao nosso próximo e pensar  que todo o 
homem é nosso , viva ao nosso lado ou nos nossos antípo-
das, pense ou não como nós.

Aqui fica, neste número de Outubro, mês das mis-
sões, um desafio para todos nós: 

“EU SOU UMA MISSÃO NESTA TERRA”!
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D. Ximenes Belo destacou papel 
“essencial” da Fundação AIS na 
defesa dos Cristãos perseguidos 
em S. Bento da Porta Aberta

O Prémio Nobel da Paz, D. Ximenes Belo, des-
tacou no passado dia 2 de Setembro na cele-
bração eucarística no Santuário de São Bento 
da Porta Aberta o papel “essencial” da Funda-

ção AIS na “defesa dos cristãos perseguidos” e na “cons-
ciencialização” das pessoas para a urgência no apoio 
aos que são vítimas da intolerância religiosa no mundo. 

A missa celebrada pelo antigo prelado de Timor-
-Leste foi o ponto alto da jornada de oração pelos 
cristãos perseguidos que reuniu no Santuário de São 
Bento da Porta Aberta mais de duas centenas de fiéis. 

Ximenes Belo sublinhou a actualidade des-
ta questão – “no ano de 2016 morria um cristão a 
cada seis minutos” –, e lembrou que “ainda hoje há 
215 milhões de cristãos perseguidos” no mundo. 

Entre os países onde a perseguição mais se faz sen-
tir, o antigo administrador-apostólico de Díli referiu, en-
tre outros, a Somália, Iraque, Afeganistão, Arábia Saudi-
ta, Paquistão, Índia, Nigéria, Sudão e Indonésia.

Durante a homilia, o Prémio Nobel da Paz de 
1996 – prémio que foi atribuido também a José Ra-
mos-Horta pelo papel de ambos na busca da paz e 
reconcilização para Timor-Leste, país então ocupa-
do pela Indonésia – não esqueceu também a Europa, 
lembrando que o Velho Continente tem vindo pro-
gressivamente a esvaziar-se das suas raízes cristãs. 

D. Ximenes Belo destacou a importância da Jor-
nada de Oração promovida pela Fundação AIS, acres-
centando que é “preciso rezar pelos cristãos per-
seguidos”, tendo citado ainda Tertuliano que dizia 
“que o sangue dos mártires é semente de Cristãos”. 

Durante a jornada de oração esteve presente no San-
tuário uma exposição de objectos litúrgicos danificados 
e profanados em aldeias e vilas cristãs na Planície de Ní-
nive e na cidade de Mossul durante os tempos da ocupa-
ção pelos jihadistas do auto-proclamado Estado Islâmico. 

Esta exposição, composta por 19 objectos – oferta 
da Igreja Caldeia e Sírio-Católica do Iraque à Fundação 

AIS – é uma pequena amostra da violência causada pelo 
ódio e extremismo religioso e é também uma expressão 
visível do tormento que a comunidade cristã passou no 
Iraque, assim como na Síria, durante os tempos em que 
os jihadistas ocuparam vastas zonas destes dois países. 

A exposição irá agora para a delegação da Funda-
ção AIS em Évora, na Igreja de Santa Clara, situada na 
Rua Serpa Pinto.

Cálice que pertence à exposição de vários artigos religiosos profanados e 
danificados vindos do Iraque, das vilas e aldeias ocupadas pelos jihadistas 
do ISIS, auto-proclamado Estado Islâmico.
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«Se não podemos celebrar a Eucaristia, não 
podemos viver. (..) Pode-se renunciar à 
vida terrena pela Eucaristia porque ela nos 
dá a Vida Eterna, tornando-nos partícipes 

da vitória de Cristo sobre a morte.»
«A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no 

qual Jesus Cristo, nossa vida, Se faz presente. Participar 
na Missa é viver outra vez a Paixão e a Morte redentora 
do Senhor. É uma teofania: o Senhor torna-Se presen-
te no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do 
mundo.»

«O Senhor está ali. Se hoje viesse aqui o Presiden-
te da Republica ou qualquer pessoa muito importante 
do mundo, certamente todos estaríamos perto dela e 
gostaríamos de a saudar. Mas repara: quando tu vais 
à missa, o Senhor está lá! E tu distrais-te. É o Senhor 
quem está ali!! Está claro? Não o esqueçais. “Participar 
na Missa é como viver outra vez a paixão e a morte re-
dentora do Senhor.”»

«É preciso ensinar bem as crianças a fazer o sinal 
da Cruz. Assim começa a Missa, assim começa a vida, 
assim começa o dia. Isto significa que somos remidos 
com a Cruz do Senhor.»

«A Missa não é um espectáculo: significa ir encon-
trar a Paixão e a Ressurreição do Senhor. Por isso, o sa-
cerdote diz: “Corações ao alto.”»

«Os Sacramentos, e a celebração eucarística de ma-
neira especial, são os sinais do Amor de Deus, os ca-
minhos privilegiados para nos encontrarmos com Ele.»

Catequese de 15 de Novembro de 2017 – “A Missa 
é oração”

«A Missa é oração, aliás, é a oração por excelência, 
a mais elevada, a mais sublime e, ao mesmo tempo, a 
mais concreta.»

«A oração é realmente diálogo e relação pessoal 
com Deus. Relação na qual o homem encontra a sua 
plena realização.»

«Rezar, como qualquer diálogo verdadeiro, significa 
saber também ficar em silêncio, em silêncio juntamento 
com Jesus. E quando vamos à missa, talvez cheguemos 
cinco minutos antes e comecemos a falar com quem 
está ao nosso lado. Mas não é o momento para falar: é 
o momento do silêncio, a fim de nos prepararmos para 

o diálogo. É o momento de se recolher no coração, a 
fim de se preparar para o encontro com Jesus. O silên-
cio é tão importante!»

«Os Evangelhos mostram-nos Jesus que Se retira 
em lugares afastados para rezar; os discípulos, ao ver 
esta sua relação íntima com O Pai, sentem o desejo de 
poder participar nela e pedem-lhe: “Senhor, ensina-nos 
a rezar.”»

«Temos, em primeiro lugar, que, no silêncio, apren-
der a dizer “Pai” a Deus, ou seja, a pormo-nos na sua 
presença com confiança filial.» 

«Ser humildes, reconhecer-se filhos, repousar no 
Pai e confiar nele. Esta é a primeira atitude: confiança e 
segurança, como a criança com os pais; saber que Deus 
se recorda de ti, cuida de ti, de ti, de mim, de todos.»

«A segunda predisposição é deixar-se surpreender, 
não pela inventividade dos homens mas deixarmo-nos 
maravilhar por Deus. [Indo à Missa] vamos a um encon-
tro vivo com O Senhor.»

«Nicodemos vai procurar Jesus para O conhecer; e 
o Senhor fala-lhe da necessidade de “renascer do alto”. 
O desejo de qualquer crente verdadeiro é o desejo de 
renascer, a alegria de recomeçar sempre para se encon-
trar com o Senhor. Nós temos este desejo? Com efei-
to, pode-se perde-lo facilmente porque, por causa de 
tantas actividades, de tantos projectos a concretizar, no 
final temos pouco tempo e perdemos de vista o que 
é fundamental: a nossa vida interior que é o encontro 
com o Senhor na oração.»

«O Senhor encontra a nossa fragilidade para nos re-
conduzir ao nosso primeiro chamamento: ser à imagem 
e semelhança de Deus. É este o ambiente da eucaristia, 
é esta a oração.»

«Não vamos à Missa para oferecer algo a Deus, mas 
para receber dele aquilo de que verdadeiramente temos ne-
cessidade. Recorda-o a oração da Igreja, que num Prefácio 
antigo assim se dirige a Deus: “Tu não precisas do nosso lou-
vor, mas por um dom do teu amor chamas-nos a dar-te gra-
ças; os nossos hinos de bênção não aumentam a tua grande-
za, mas obtém para nós a graça que nos salva”»

Paulo Morais
(Mesário da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta)

Catequeses do Papa Francisco 
sobre a celebração da Santa Missa 
(Introdução)
Catequese de 8 de Novembro de 2017  
– “Não podemos viver sem o Domingo”
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A CRISE VIOLENTA NA IGREJA, 
agora. Que fazer?

Recentemente, escrevi um texto para divulga-
ção interna da MSM e do qual gostaria de par-
tilhar com os meus leitores alguns aspectos.

A Igreja Católica vive neste aqui e agora 
uma muito forte turbulência em que os aspectos rele-
vantes já vêm de trás. Todos os media internacionais 
mais importantes têm divulgado notícias e artigos de 
opinião. Há altos responsáveis da hierarquia envolvidos 
directamente ou como comentadores. 

Creio que ninguém, minimamente informado, fica 
indiferente. 

Convém recordar, apesar de sabermos e acredi-
tarmos que a escolha de um Papa pertence ao Espírito 
Santo e não aos cristãos. A eleição de um Papa não é 
uma espécie de “sufrágio universal”, tipo republicano. 
Está para lá dessa contigência.

Neste momento a Igreja atravessa um muito difícil 
momento, com divisões sérias sobre assuntos muito 
sérios. Os assuntos de querela não deixam ninguém 
indiferente.

Como católico, sei, e é a doutrina da Igreja, que a 
obediência ao Santo Padre não é sobre tudo que ele diz 
ou escreve. Os meus leitores sabem, como eu, que o 
«ex-cathedra» no que concerne ao Papa não se aplica 
sempre e está bem definido. Assim, é legítimo ter ou-
tros pontos de vista. E não se é menos católico por nem 
sempre se estar de acordo com o Papa no que não é 
essencial e nem dogmático.

Mas, a nossa condição de católicos obriga-nos por 
amor para com o Santo Padre, eleito pelo Espírito San-
to, de livrar-nos de sermos combatentes contra o Papa. 
Devemos-Lhe um amor filial.

Contudo, pode acontecer, e acontece, que podemos 
estar em desacordo com o Papa. Ora, aqui está uma boa 
ocasião de reforçarmos a nossa oração por ele.

Lembremo-nos de rezar pelo Papa, como pede 
frequentemente o Papa Francisco. Rezar e fazer 
rezar pelo Papa para que nos guie como um 
verdadeiro pastor e como o «doce Cristo na 
Terra», como se referia S. Catarina de Sena 
ao Papa.

Não percamos o nosso tempo. Reze-
mos pelo Santo Padre. Rezemos por cada 
um de nós para que sejamos capazes de 
sermos verdadeiras «pedras vivas» da nossa 
Igreja. Unamo-nos na oração!

Acreditemos na acção do Espírito Santo sobre o 
Papa, sobre a Igreja e sobre cada um de nós. 

Peço-vos, caros leitores, para escolherem a oração 
à maledicência e às «fake news» tão propagadas pelos 
nossos inimigos que desejam a nossa divisão.

Deixemo-nos guiar pela Tradição que gravita à volta 
de Pedro como o quis Nosso Senhor. Unamo-nos com 
firmeza no essencial. Não façamos o papel tão querido 
a Satanás, o grande divisor. Contribuamos seriamente 
para a unidade da nossa Santa Igreja pela oração. Per-
maneçamos fiéis!

Lembremo-nos das palavras de Jesus dirigidas a Pe-
dro: «TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM AEDIFI-
CABO ECCLESIAM MEAM».

Que a unidade tão ferida neste momento grave da 
história da Igreja regresse na Verdade, toda a Verdade, 
e com Caridade, sempre com Caridade.

Carlos Aguiar Gomes
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O Jornal de S. Bento da Porta Aberta existe desde 
Agosto de 1961, sendo o órgão oficial da Irman-
dade de S. Bento da Porta Aberta há 57 anos.

Aproveitamos o momento para saudar os 
nossos assinantes, leitores e amigos. A todos desejamos 
muitas felicidades e para todos pedimos especiais e abun-
dantes bênçãos do Senhor.

 Temos a vontade de continuar com a agradável tra-
dição do nosso jornal de S. Bento da Porta Aberta e para 
isso o aumento dos assinantes estimula-nos a não esmo-
recer. 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

 Para receber o Jornal de S. Bento da Porta Aberta 
em formato digital faça-nos chegar o seu pedido atra-
vés do email comunicacao@sbento.pt

 

Ordem de Cister

“Sentir como Deus” significa então aten-
der de Cristo essencialmente a Reden-
ção. E isto significa atender o que só Ele 
pode nos dar. A libertação do povo de 

Israel da dominação dos romanos, bem como outros 
valores e poderes, se pode esperar dos homens, mas a 
Redenção pode nos dar somente o Filho de Deus encar-
nado, morto e ressuscitado por nós.

Para o Pai, na Redenção, coincide a predilecção do 
Filho com a misericórdia para os homens. Coincidem 
nos sentimentos do Pai, totalmente acolhidos pelo Fi-
lho, e coincidem para nós, para nos salvar.

Por isso, não existe maior amor a Deus que nos dei-
xar redimir, pois isto significa nos deixar ser predilectos 
do Pai, como o Filho é predilecto, e preferir o Pai como 
o Filho prefere. O dom do Espírito de Pentecostes, fru-
to e realização inesgotável da morte e ressurreição do 
Senhor, é este sentimento de Deus que se comunica 
à humanidade, formando a Igreja, o povo dos redimi-
dos, isto é, nós e toda a humanidade a qual ainda falta 
Aquele que já se entregou por todos.

Se fossemos realmente conscientes disto, vivería-
mos nossa vocação cheios de maravilha.”

D. Mauro Guiseppe Lepori, Abade Geral da Ordem de Cister
Curso de Formação Monástica, Roma 21/09/2017

Jornal de S. Bento da Porta Aberta
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Baptizados
 
20 de Julho
Maria Clara Almeida Dias, filha de Pedro 

Filipe Pereira Simões e de Daniela Magalhães 
Almeida. Administrou o Sacramento o Padre 
Carlos Vaz.

 
21 de Julho
Francisco Boaventura Lobo de Araújo, filho 

de Francisco Xavier Silva de Araújo e de Dora 
Margarida Alves Lobo. Administrou o Sacramen-
to o Reitor as Basílica. 

Miguel Lourenço, filho de António Manuel 
Marques Lourenço e de Teresa Lourenço. Admi-
nistrou o Sacramento o Reitor as Basílica.

 
22 de Julho
Matilde Mendes Costeira Lima, filha de Ri-

cardo José da Silva Lima e de Ricardina Patrícia 
Mendes Costeira. Administrou o Sacramento o 
Padre Rafael Poças seu pároco. 

 

Romagens e Excursões
 
10 de Julho
Recebemos um grupo de 39 pessoas, da 

Madeira, em passeio pelo Continente. Participa-
ram na eucaristia celebrada pelo Padre Élio de 
Freitas Gomes, da Diocese do Funchal. 

 
 
Visitas guiadas
 
As visitas guiadas dão-lhe a conhecer me-

lhor S. Bento da Porta Aberta. Durante cerca 
de uma hora, um guia irá descrever quem foi 
S. Bento e a origem deste santuário, que é o 
segundo mais visitado de Portugal. Os vários 
temas são apresentados, através de uma lin-
guagem e uma dinâmica adequadas ao escalão 
etário e às características de cada grupo.

 
As visitas são organizadas para grupos a par-

tir de 10 pessoas e não superiores a 55 pessoas, 
com horário a fixar previamente.

Idiomas disponíveis: português
Entre em contacto connosco: geral@sben-

to.pt | 253 390 180

Vida no Santuário 25-08-18 Associação de 
Aposentados e Pensionistas 
“AVOA” de Coruxo, Vigo

01-09-18 
Associação Social 
e Cultural São 
Cosme e Damião 
de Podame

05-09-18 
Agência 
de viagens 
Promenade 
com um Grupo 
de Franceses

09-09-18 União 
de Freguesias de 
Barrô e Aguada de 
Baixo

14-09-18 
Universidade 
Sénior de 
Sta. Maria 
da Feira
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IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

OUTUBRO
 
1 | segunda-feira | 10h30 | Santa Teresa do menino de Jesus. 
Padroeira das Missões.
4 | quinta-feira | Dia de S. Francisco de Assis. Rezemos pelo Papa 
Francisco. 
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento, na Capela da 
Adoração. 
7 | domingo | Nossa Senhora do Rosário. Oração pelos Cristãos 
perseguidos. 
14 | domingo | 15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento, 
na Cripta. 
14 a 21 | Semana Especial de Oração pelas Missões. 
15 | segunda-feira | Santa Teresa de Avila. Dia de oração pelas 
Famílias. 
20 | sábado | 15h – 16h | Vígila Missionária pelas Missões. 
21 | domingo | Dia Mundial das Missões, com peditório para a 
causa missionário da Igreja. 
22 | segunda-feira | S. João Paulo II, Papa S. Martinho de Dume, 
Arquidiocese de Braga. 
 
 
 

NOVEMBRO

Mês dos fiéis defuntos.
1 | quinta-feira | Solenidade de todos os Santos.
2 | sexta-feira | Fiéis defuntos.
7 | quarta-feira | Oração pelos Cristãos perseguidos.
11 | domingo | Dia de S. Martinho.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento, seguido de 
eucaristia na Cripta.
11 a 18 | Semana de Oração pelos Seminários.
15 | quinta-feira | 10h30 | Dia de oração pelas Famílias.
18 | domingo | Celebração do Dia Mundial dos pobres e 
Seminários, com peditório nacional para os seminários 
diocesanos.
21 | quarta-feira | Apresentação de Nossa Senhora. Oração a 
todas as crianças baptizadas e por baptizar.
22 | quinta-feira | Santa Cecília, Padroeira dos Músicos.
25 | domingo | Festa do Cristo Rei. Termina o ano Litúrgico.
29 |quinta-feira | Início da novena da Imaculada Conceição.

ALGUMAS DATAS 
FUNDAMENTAIS 
DE S. BENTO
 

480 | Nascimento de S. Bento, em Núrsia (Itália);
500 | Deixa Roma e passa a viver como eremita em Subiaco;
529 | S. Bento deixa Subiaco e funda o Mosteiro de Montecassino, 
casa mãe dos mosteiros beneditinos;
534 | S. Bento começa a escrever a Regra, documento que 
chegou até nós e regula a vida dos mosteiros beneditinos, 
cistercienses e de outras famílias monásticas que a seguem ou 
seguiram como a Ordem de Avis ou a de Cristo;
547 | 21 de Março, S. Bento morre no seu mosteiro de 
Montecassino, onde é sepultado junto da sua irmã gémea, Sta. 
Escolástica;
581 | Montecassino é destruído pelos Lombardos;
660 | Descoberta, nas ruínas de Montecassino, as relíquias de 
S. Bento e de Sta Escolástica e, então são transferidas para a 
Abadia de Fleury-sur-Loire (França);
752 | As sagradas relíquias regressam a Montecassino.
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Para mais informações: loja.sbento.pt (+351) 253 390 180 | loja@sbento.pt

MEDALHA 
OFICIAL DE  
S. BENTO  
1,25€
Referência: 020.125
A “MEDALHA de S. BENTO”é um sacramental da Santa Igreja que 
terá nascido da enorme devoção a S. Bento. Esta medalha tem 
1,70mm de diâmetro.

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.

CASA DAS ESTAMPAS 

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

 
 

CARTÃO COM ORAÇÃO 
E MEDALHA OFICIAL  
DE SÃO BENTO 
2€
Referência: 120.0003/1
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O apóstolo Paulo escreve uma carta aos 
cristãos da Galácia (uma região que fica 
no centro da atual Turquia), que ele pró-
prio tinha evangelizado e estimava de um 

modo especial.
Nesta comunidade havia pessoas que defendiam 

que os cristãos tinham que cumprir todas as prescri-
ções da lei de Moisés, para serem aceites por Deus e 
alcançar a salvação.

Pelo contrário, Paulo afirma que deixámos de estar 
“sujeitos à Lei”, porque o próprio Jesus, Filho de Deus 
e Salvador da humanidade, com a sua morte e ressur-
reição, se fez para todos Caminho para o Pai. A fé em 
Jesus abre o nosso coração à ação do Espírito de Deus, 
que nos guia e nos acompanha pelos caminhos da vida.

Para Paulo, portanto, não se trata de “não observar a 
Lei”, mas antes de levá-la até à sua raiz mais profunda e 
mais responsável, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo.

De facto, poucas linhas antes, Paulo escrevera: «Toda a 
Lei encontra a sua plenitude num único preceito: amarás o 
teu próximo como a ti mesmo» (Gal 5, 14).

No amor cristão, para com Deus e para com o próximo, 
encontramos realmente a liberdade e a responsabilidade 
de filhos: seguindo o exemplo de Jesus, somos chamados a 
amar a todos, a sermos os primeiros a amar, a amar o ou-
tro como a nós mesmos, até mesmo aqueles que sentimos 
como inimigos.

«Se sois conduzidos pelo Espírito, não estais sob o 
domínio da Lei».

O amor que vem de Deus impele-nos a sermos pessoas 
responsáveis na família, no trabalho e em todos os nossos 
ambientes. Somos chamados a construir relacionamentos 
interpessoais na paz, na justiça e na legalidade.

A lei do amor é o alicerce mais sólido da nossa vida 
social. É o que nos conta a Maria: «Eu ensino nos arredores 
de Paris, numa zona desfavorecida, com uma população 
escolar multicultural. Desenvolvo projetos interdisciplina-
res para trabalhar em equipa, viver a fraternidade entre 
colegas, de modo a ser-se credíveis quando propomos este 
modelo aos jovens. Aprendi a não esperar resultados ime-
diatos. Mesmo quando há só um aluno que não muda. O 
importante é continuar a acreditar nele e acompanhá-lo, 
valorizando-o e recompensando-o. Por vezes parece-me 
que não consigo mudar nada, outras vezes, pelo contrário, 
recebo a prova tangível de que a relação que se construiu 
dá frutos, como aconteceu com uma minha aluna que, du-
rante uma aula, estava numa atitude pouco construtiva. 
Expliquei-lhe com calma e com firmeza que, para vivermos 
em harmonia, cada um deve fazer o seu quinhão. Mais tar-
de, ela escreveu-me: “Peço desculpa pelo meu comporta-
mento. Não volta a acontecer. Sei que a professora espera 
de nós ações concretas e não apenas palavras, e quero 
tentar viver neste sentido. A senhora transmite-nos, a nós 
alunos, os valores certos e a vontade de conseguir”» (1).

«Se sois conduzidos pelo Espírito, não estais sob o 
domínio da Lei».

Viver no amor não é só fruto dos nossos esforços. O 
Espírito Santo que nos foi dado, e que podemos pedir cons-
tantemente, é que nos dá a força para conseguirmos ser 
cada vez mais livres da escravidão do egoísmo e viver no 
amor.

Chiara Lubich escreveu: «É o amor que nos move, que 
nos sugere como responder às situações e às escolhas que so-
mos chamados a realizar. É o amor que nos ensina a distinguir: 
isto é bom, faço-o; isto é mau, não o faço. É o amor que nos 
impele a agir procurando o bem do outro. Não somos condu-
zidos a partir de fora, mas por aquele princípio de vida nova 
que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Forças, coração, 
pensamento, todas as nossas capacidades podem “caminhar 
segundo o Espírito Santo”, porque unificadas pelo amor e pos-
tas à total disposição do projeto de Deus sobre nós e sobre a 
sociedade. Somos livres de amar» (2).

1) “Uma professora nos subúrbios de Paris” – testemunho de Maria A. 
(Paris) – A grande atração do tempo presente, Castel Gandolfo 3 de março de 
2018 (ver em  www.focolare.org); 2) C. Lubich, Ao serviço uns dos outros, in 
“Cidade Nova” 16 (2006/6), p. 16.

“SE SOIS 
CONDUZIDOS PELO 
ESPÍRITO, NÃO ESTAIS 
SOB O DOMÍNIO DA LEI”
(GL 5, 18) 

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

OUTUBRO DE 2018
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O grupo terrorista Boko Haram, que pretende 
instaurar um “califado” na região nordeste 
da Nigéria, enviou, na passada terça-feira, 
uma mensagem para um jor-

nal local – The Cable – onde ameaça as-
sassinar a jovem cristã Leah Sharibu, em 
cativeiro desde o passado mês de Feve-
reiro quando foi sequestrada numa esco-
la em Dapchi.

 Esta mensagem ocorre horas depois 
de o grupo islamita ter assassinado uma 
trabalhadora humanitária da Cruz Verme-
lha, Saifura Khorsa, que também se encon-
trava em cativeiro após um ataque recente 
a uma base militar em Rann, no Estado de 
Borno, em que perderam a vida quatro sol-
dados nigerianos, três trabalhadores huma-
nitários e um médico ao serviço da Unicef.

Na mensagem “de sangue” que os is-
lamitas enviaram para o jornal, é feita uma 
ameaça explícita à vida de Leah Sharibu que 
se encontra em cativeiro por não ter renun-
ciado ao cristianismo, como os terroristas exi-
giam para a sua libertação.

Na comunicação recebida pelo jornal, é 
referido que os terroristas contactaram “o go-
verno através da escrita e igualmente de men-
sagens áudio, mas o governo ignorou-nos”. De-
pois, referindo-se ao assassinato da trabalhado-
ra humanitária da Cruz Vermelha, dizem: “aqui 
está uma mensagem de sangue”.

Os terroristas afirmam ainda, em seguida, 
que se não houver resposta às suas exigências, 
vão executar daqui a um mês a jovem cristã 
assim como outras trabalhadoras humanitárias que 
estão também em cativeiro. “A outra enfermeira e 
a parteira serão executadas de forma semelhante 
daqui a um mês, incluindo Leah Sharibu.” A enfer-
meira e a parteira a que o Boko Haram se refere fo-
ram identificadas por alguns jornais nigerianos como 
sendo Hauwa Liman e Alice Ngaddah.

O assassinato, a tiro, de Saifura Khorsa, significa 
um desenvolvimento dramático desta situação e revela 
que as autoridades não têm conseguido estabelecer, 
com sucesso, negociações com o Boko Haram.

NIGÉRIA

Boko Haram ameaça 
matar a jovem cristã Leah 
Sharibu, em cativeiro desde 
Fevereiro

Ainda recentemente, como a Fundação AIS reve-
lou, o Boko Haram divulgou, como prova de vida, 
uma mensagem áudio de Leah Sharibu, em que a jo-
vem cristã apelava ao presidente do país para a sal-
var dos terroristas. Nessa mensagem áudio, de ape-
nas 35 segundos, a jovem Leah pede também a ajuda 
da comunidade para a sua família, nomeadamente o 
pai, mãe e irmão.

 
Departamento de Informação da Fundação AIS | ACN Portugal
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Ficha Técnica

Propriedade: Irmandade de São Bento da Porta Aberta (c/aprovação eclesiástica) Avenida de São Bento da Porta Aberta, n.º 2967, 4845-028 Rio Caldo · Gerês | Tel. 253 390 180 | geral@sbento.pt 
Presidente: Cónego Fernando Monteiro 
Reitor de S. Bento da Porta Aberta: Adelino Costa e Sousa 
Director: Carlos Aguiar Gomes 
Concepção gráfica e produção: Empresa do Diário do Minho, Lda. 

Periodicidade mensal Depósito legal n.º 1695/83 Registo ERC: Isento ao Abrigo do Decreto Regulamentar 8/99 de 9/6, artigo 12.º, n.º 1, alínea a.

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.º QUINTA DE CADA MÊS NA CAPELA DA ADORAÇÃO, DAS 15H – 17H  
2.º DOMINGO DE CADA MÊS NA CRIPTA, DAS 15H – 16H

Sacramento da reconciliação (Confissões)
TODOS OS DIAS: 9h – 12h e 15h – 16h

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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