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(Papa Zacarias)
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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

E

stamos em Abril que, este ano, abre com a Festa de todas as Festas: a Ressurreição de Jesus, a
Páscoa. Assim, entramos no chamado “Tempo
Pascal” que nos convida, de uma forma muito intensa, a termos sempre presente diante de nós,
que o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Filho de
Deus humanado, sofreu, morreu e ressuscitou por
nós. Por mim e por todos os homens para
a nossa Salvação. Ele ensinou-nos e ensina-nos sempre que só há um Caminho, uma Verdade e uma Vida que
é Ele. Ontem, hoje e sempre. Foi
Ele que S. Bento buscou toda a
vida, desde o seu nascimento, no
ano de 480, até à sua morte em
547, efeméride que celebramos
todos os anos a 21 de Março.
S. Bento foi sempre um “Buscador de Deus” e a sua vida é disso
um exemplo muito claro e que não
nos deixa dúvidas. Por isso, impõe-se
conhecer bem a vida do nosso “S. Bentinho”, pois toda ela nos aponta o rumo que
temos de seguir.
No passado dia 21 de Março, o nosso santuário
viu-se enriquecido com um belíssimo complexo monumental, inaugurado pelo Senhor Dom Jorge Ortiga,
Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, que, ape-

sar de ainda não se ter acabado (as chuvas intensas
impediram-no) já nos deixa ver o quanto esta obra nos
aponta, da sua entrada até ao seu termo, S. Bento como
modelo a imitar para encontrar Cristo, a Fonte da Água
Viva. A Mesa da Irmandade está a preparar um folheto
interpretativo deste complexo monumental que, assinalando o 400º aniversário do santuário, comemorado
em 2014, nos vai ajudar a entender e a viver o verdadeiro espírito desta obra na qual nenhum elemento está a
mais mas sim carregado de simbolismo catequético e
irá ajudar os peregrinos e devotos de S. Bento a entrar
na Basílica com um espírito de um verdadeiro “buscador de Deus”.
A este tempo Pascal que se iniciou a 1 de Abril, segue-se o Domingo da Misericórdia, o antigamente chamado “Domingo de Pascoela”, é um tempo muito forte
para a nossa conversão e a que nos convida/ convoca S.
Bento. O complexo monumental agora inaugurado tem
um grande e único objectivo: a nossa conversão. Sendo
uma magnífica obra de arte a sua presença tem uma
finalidade: gritar-nos um grande apelo a sabermos, todos, transformamo-nos em Cristo em homens mais justos, pacíficos, solidários…mais cristãos!
Páscoa é passagem das trevas para a Luz. Do pecado para uma vida mais pura. É este o convite que aqui
deixamos aos nossos leitores e a todos os amigos e devotos de S. Bento neste tempo Pascal em que cantamos: A Luz de Cristo ilumina a nossa vida. Aleluia!
Para todos um santo tempo Pascal na alegria que
brota de Cristo ressuscitado. Aleluia!
Que S. Bento, o nosso querido S. Bentinho, nos
ajude a viver mais intensamente e em verdade o espírito libertador deste santo tempo de Páscoa em
que Jesus Cristo, pela Sua santíssima morte, nos livrou do pecado. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
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PRIMEIRA ROMARIA S. BENTO E INAUGURAÇÃO DO PÓRTICO E VIA SACRA

Via Sacra abre portas
a devotos de S. Bento

O

Arcebispo de Braga benzeu, no passado dia
21 de Março, o novo conjunto monumental
do santuário de S. Bento da Porta Aberta,
em Terras de Bouro, constituído por um pórtico, Via-Sacra, uma imagem escultórica em honra daquele santo e uma fonte.
Na altura da bênção, o prelado expressou o desejo
que esta Via-Sacra seja «um abrir a porta daqueles que
demandam graças a S. Bento».
Neste tempo quaresmal, a Arquidiocese de Braga sugere a ideia de que a vida é uma caminhada para poder
libertar e D. Jorge Ortiga aproveitou a celebração eucarís-

tica de ontem para exortar os cristãos, em particular os
devotos de S. Bento, a serem libertadores da humanidade.
Na homilia, o Arcebispo de Braga lembrou que no
dia a dia «há sempre problemas, dificuldades, interrogações» e os santos podem junto de Deus interceder
para que Ele «nos vá libertando dos problemas e dificuldades que caracterizam a vida humana».
«A Via-Sacra que hoje inauguramos é um apelo a
que efetivamente na caminhada da vida que, para nós
e para o mundo, é uma autêntica Via-Sacra, sejamos
capazes de a interpretar com atitudes de libertação. Se
uns sofrem, os outros poderão, efetivamente, ajudar a
libertar do sofrimento», disse.

Avelino Lima
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O presidente da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta lembrou, na alocução que fez no final da
procissão eucarística, a Via-Sacra que desde há 400
anos «tantos carregam vindos de sua casa com os
dramas de vida interior familiar» e «junto de S. Bento
suplicam ajuda e intercessão e também fazem as suas
ações de graças». «O S. Bento aqui está a receber todos os peregrinos que carregam a sua Via-Sacra. Certamente devem sair deste santuário mais dispostos
a saber aceitar a vontade de Deus», disse o cónego
Fernando Monteiro. Em nome da Irmandade, o presidente deixou ainda um pedido de desculpas por as
obras deste complexo monumental não estarem totalmente concluídas.
Contudo, a Irmandade fez questão de mostrar
já a réplica de S. Bento, feita por um jovem artista
que «procurou ir ao encontro» dos «desejos» da
Irmandade. O cónego Fernando Monteiro agradeceu à Câmara de Terras de Bouro a colaboração na
concretização desta ideia pensada por um conjunto
de pessoas, entre as quais Luísa Vasconcelos e o
arquiteto municipal.
Este complexo monumental, com uma estátua
erigida em honra de S. Bento, a Via Sacra e uma fonte, surge no contexto da celebração dos 400 anos do
início da devoção a S. Bento neste santuário em Rio
Caldo, Terras de Bouro. O objetivo foi «criar uma antecâmara da sacralidade que abrisse para a basílica»,
explicou Carlos Aguiar Gomes.
As portas, no início da Via Sacra, que «remetem
para Cristo», ostentam os nomes dos pais do primeiro
santuário de S. Bento da Porta Aberta, o padre João
Rodrigues, que era o pároco na altura de Rio Caldo, e
o cónego Miguel Figueira, que era o visitador do Arcebispo de Braga.
Depois, há um caminho que se inicia com uma
estrela e segue com passos que se vão afastando da
porta até chegar à imagem de S. Bento. Simultaneamente, há a Via-Sacra com as 14 Estações representadas em pequenos painéis escultóricos em bronzes
assentes em colunas de granito, da autoria da artista
plástica Margarete Barbosa, remetendo o peregrino
para a porta de entrada.
Junto à imagem de S. Bento, da autoria do escultor José da Silva, está uma fonte em granito que, segundo Carlos Aguiar Gomes, vai jorrar água potável e
representa «Cristo fonte de Água Viva».
Notícia Diário do Minho 22-03-2018

Avelino Lima

«S. Bento recebe todos os peregrinos
que carregam a sua Via-Sacra»
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“Hoje é dia de Páscoa
porque te vejo!”
Frase de São Bento tirada dos Diálogos de São Gregório
Magno

N

este mês de Páscoa as Monjas Cistercienses
querem recordar alguns encontros felizes
que foram para elas e seus amigos momentos “pascais”.
— Nossa Irmã Francisca teve a alegria de encontrar-se com a sua Irmã Sylvaine, também monja cisterciense, em França, por ocasião duma festa de família.
Elas visitaram a mais antiga Abadia Cisterciense da
Ile-de-France (norte de Paris), l’Abbaye du Val, com
um grupo de guias benévolos competentes e muito
empenhados com a promoção e a conservação do
património cisterciense. Pierre, Catherine e Anne
fazem parte da “Association des Amis du Val”. Estas duas fotografias foram também publicadas na
revista anual da associação.
— No dia 20 de Janeiro, três delegados
da CIRP vieram passar connosco alguns
momentos fraternos na nossa casa. Depois de ter trocado noticias e intenções
de oração das outras comunidades da
nossa diocese, partilhamos o lanche com
amizade e alegria. Acabamos esta tarde
com uma fervente oração cantada, todos
juntos, na nossa capela.
— No dia 2 de Fevereiro, Apresentação
do Senhor no Templo e dia dos consagrados
tivemos a alegria de receber na nossa Casa
dois formadores e alguns seminaristas do Seminário interdiocesano de São José. Começamos a nossa tarde com trabalhos no quintal,
poda das fruteiras, racha da lenha e outros trabalhos em atraso por causa do mau tempo. No
fim da tarde, celebrámos com fervor e entusiasmo uma
Missa solene cantada e precedida da tradicional procissão das velas. O nosso terraço e a nossa capela, ornadas para a circunstância, foram um pouco pequenas
para tal festa, mas a alegria espiritual não precisa de
um lugar qualquer para jorrar! Tomamos um lanche –
jantar juntos antes de despedirmos
os nossos fiéis ajudantes e amigos
em Cristo.
Estes encontros vividos nestes
últimos meses prepararam os nossos corações para um outro encontro que vamos ter durante a oitava
de Páscoa: a Visita do nosso Abade
Geral, D. Mauro Lepori.
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Lições de vida

E

“

u sou o caminho, a verdade e a vida” nos
afirmou Jesus, o Verbo de Deus, Deus e Homem verdadeiro, que nos ama com Amor
infinito e, como tal, só nos aponta caminhos
de verdadeira felicidade, progresso e alegria. Encontrá-lO e segui-lO é ter a certeza de se poder viver uma vida
com sentido, uma vida que vale a pena viver. Este encontro íntimo com o Senhor, gera uma verdadeira alegria interior. Foi esse o caminho descoberto e seguido
com muito entusiasmo, pelos santos ao longo da história da Igreja. Além de viverem uma vida feliz, com o
seu exemplo, apontaram-no a todos quantos tiveram a
felicidade de os conhecer. Quanto o mundo lhes deve!
Eles são os verdadeiros benfeitores da humanidade! S.
Bento, S.Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, Santa
Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, Santa Madre
Teresa de Calcutá, S. João da Cruz, S.Josemaria Escrivá,
S. João Paulo II e tantos e tantos outros, quanto bem
fizeram em prol de toda os homens e mulheres de boa
vontade.
Hoje quero lembrar de uma maneira especial Santa
Escolástica, irmã gémea de S. Bento, cuja festa litúrgica
celebrámos em 10 de Fevereiro. A sua existência confirma a excelente educação cristã, que, como seu irmão,
recebeu de seus pais. A boa árvore, dá bons frutos.
Quanto devemos também agradecer aos pais de todos
os Santos! Todos eles são também um alerta para os
pais de hoje. Concretamente podemos afirmar que não
teríamos hoje o grande Santo Agostinho, se não tivessemos sua mãe, Santa Mónica.
Graças aos ensinamentos e bons exemplos de
seus pais, Escolástica, bem cedo descobriu Aquele que
verdadeiramente a poderia fazer feliz. Nutrida pela
boa doutrina começou por fazer grandes progressos
no caminho da santidade. Tinha ficado impressionada
com a resolução de seu irmão Bento. Após a morte
de seus pais, resolveu distribuir pelos pobres os seus
haveres e acompanhada de uma criada foi em busca
de seu bom irmão. Ele já tinha deixado o deserto de
Subiaco e havia fundado o célebre mosteiro do Monte
Cassino, que foi como o berço da vida monástica no
Ocidente. Aí o encontrou Escolástca e lhe revelou o
desejo de passar o resto de sua vida na solidão, numa
entrega total ao divino Esposo Jesus. Pediu-lhe que
fosse o seu pai espiritual. O pedido foi aceite e para
o concretizar, mandou construir uma cela, não muito
distante do mosteiro para ela e sua criada. Deu~lhe
as mesmas regras que estava a viver com os seus
monges. A fama desta boa alma depressa contagiou
muitas outras jovens que quiseram seguir o exemplo

Santa Escolástica – imagem do interior da Basílica de S. Bento da Porta Aberta

desta nova fundadora. Assim foi a origem da Ordem
feminina Beneditina. Foi tal o bom exemplo dado por
todas que esta Ordem religiosa chegou a ter 14.000
conventos espalhados por todo o Ocidente. Quantas
lições de vida saídas destes mosteiros!
Santa Escolástica faleceu três dias depois de estar
pela última vez com seu irmão no ano 543 com uns
sessenta anos e idade. No céu intercede por todos nós.
Uma sua imagem é venerada na Basílica de S. Bento da
Porta Aberta a todos apontando caminhos de vida e de
salvação eterna.
Monsenhor Moreno
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IRMANDADE
DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018
ABRIL

1 | domingo | Páscoa da Ressureição. Eucaristias às 9h30 e 11h30.
5 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração.
7 | sábado | Oração pelos Cristãos perseguidos.
8 | domingo | Domingo da Divina Misericórdia.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento, na Cripta, orientada pela Comunidade de Betânia, seguido
de eucaristia presidida pelo Senhor Bispo Auxiliar de Braga, D. Francisco Senra Coelho.
9 | segunda-feira | Celebração da solenidade da Anunciação com a intenção de oração das crianças por nascer.
15 | domingo | Dia de oração pelas Famílias.
15 a 22 | Semana de Oração pelas vocações.
21 | sábado | 15h – 16h | Vígila de Oração pelas vocações seguido de eucaristia.
22 | domingo | Domingo do Bom Pastor e Dia Mundial das Vocações.
25 | quarta-feira | S. Marcos. Rezemos pela fidelidade dos fiéis ao magistério da Igreja.

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

P

erito: Parece que está esquecida a minha pergunta sobre a “graça”! Porque, ainda não explicaste o assunto.
Eu: Ó perito, vou chegar à resposta certa,
mas é preciso fazer uma caminhada para perceber o
meu argumento. Lembra-te, que o principal é: a graça
de Deus não tem tempo, nem hora de começo, nem
fim! Foi esta graça que Deus manifestou ao seu povo no
Egipto e no Êxodo como indiquei no argumento anterior.
Perito: É só?
Eu: Não! O mesmo “favor” “graça” foi anunciada na
profecia do profeta da “Esperança” Jeremias; “Naquele
tempo, Eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas
serão o meu povo» – oráculo do Senhor. 2Assim fala o Senhor: «Encontrou graça no deserto o povo que tinha escapado à espada. Israel caminha para o seu repouso (Jr. 31,
1-2). Isto é, o profeta referiu o favor recebido no passado
- êxodo – uma graça não merecida! A conversão de Israel
e a sua vida futura, é vista como uma graça derramada a
favor do povo de Deus (Zc 12, 9-10). Assim sendo, chen
“favor” é algo não esperado, não merecido, e não é recebido pela fé. É por isso que é “favor” – graça. Também, o
autor anónimo Crónicas fala da mesma graça de Deus por
meio do rei da Persa, Ciro que libertou o seu povo no exílio
“Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, cidade de Judá. Quem de
vós pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja
com ele e se ponha a caminho” (2 Cr 36, 23). Esta libertação ou liberdade não era esperada ou baseada na fé dos
exilados, nem era merecida, mas sim, é dada! É um favor
condescendente dum superior!
Ó perito, como adjetivo “gracioso”, chen ou “graça”
significa “livre”, “favor não merecido dum superior”. É ligada à “misericórdia” as numerosas vezes que esta palavra foi usada no A/T por exemplo, o amor de Deus para
com os pobres (Êxodo 22, 27), preservação dos pobres
e simples “O SENHOR é bondoso e compassivo, o nosso
Deus é misericordioso. O SENHOR guarda os simples; eu
estava sem forças e Ele salvou-me” (Sl 116, 5-6). Deus
clemente, compassivo, e misericordioso alimenta o seu
povo (Salmos 111; 86; 103; Joel 2, 13). O autor do Êxodo
disse: “[…] Deus misericordioso e clemente, vagaroso na
ira, cheio de bondade e de fidelidade, 7que mantém a sua
graça até à milésima geração, que perdoa a iniquidade, a
rebeldia e o pecado, mas não declara inocente o culpado

e pune o crime dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus
filhos até à terceira e à quarta geração” (Ex 34, 6-7). Pela
graça de Deus, há perdão pelos corações arrependidos (Cr
30, 9). Não só, o profeta Joel nos fala dum Deus “clemente e compassivo, paciente e rico em misericórdia” (Joel 2,
13). Neste sentido, o favor de Deus é livre, não merecido,
e sem obrigação.
Perito: Então, Deus é tão caritativa! Não castiga?
Eu: Na minha opinião, Deus não nos castiga, mas segundo o teólogo Torrance seria uma banalização e generalização da graça de Deus se retiramos o castigo no discurso. Ele citou o A/T para afirmar o seu argumento que
houve momentos de reprimenda ou repreensão dos mais
pequenos: “O SENHOR fará erguer-se dos confins da terra, contra ti, um povo longínquo, veloz como a águia, cuja
língua não compreendes, 50um povo de aspecto feroz que
não terá respeito pelo velho, nem piedade pelo adolescente!” (Dt. 28, 49-50), adultos e “anciãos” (Lm 4, 16), e o José
“[…] Na verdade, nós estamos a ser castigados por causa
do nosso irmão; vimos o seu desespero quando nos implorou compaixão, e não o escutámos. Por isso veio sobre nós
esta desgraça” (Gn 42, 21).
Perito: Então, Deus castiga!
Eu: Perito, não! O castigo é o resultado das más ações
dos homens como nas histórias de José! Resumindo o
meu discurso, posso dizer que o favor de Deus não merecido é importante como na resposta de Deus no Êxodo
“[…] Farei passar diante de ti toda a minha bondade, e
proclamarei diante de ti o nome do SENHOR. Concedo a
minha benevolência a quem Eu quiser, e uso de misericórdia com quem for do meu agrado” (Ex 33, 19). Isto é, Deus
atua quando quer e como quer segundo a Sua vontade. É
esta graça que é manifestado na bênção e identificação de
Israel (Nm 6, 22-27). A graça de deus é usada no A/T com
as seguintes conotações: fidelidade, favor, firmeza, verdade, no contexto da aliança, santidade, prosperidade, bondade e misericórdia. Chesed no A/T teve conotações doutrinais também no sentido da “comunhão com” Deus (Sl
36, 7), “relação numa aliança” (Sl 25, 10), e “infidelidade
a aliança” (Jr 16, 5; Sl 62, 10-13). Logo, a libertação (Sl 31,
7), habilitação, iluminação ou inspiração (Sl 119, 64-65),
perdão ou misericórdia (Sl 51, 1; Dn 9, 4) e “preservação”
é ligada a chesed de Deus no sentido de esperança e a fé
em Deus (Sl 40, 11).
Amigo, em suma, a graça é referida como:
– uma caraterística essencial de Deus transmitida
ao homem falível.
– Um favor não merecido dum Deus superior ao
homem pecador ou inferior como a bênção espiritual.
Por fim, chesed é benevolência expressada numa
relação entre as pessoas especialmente numa aliança
entre Deus e o seu povo. No próximo encontro, veremos o uso da graça na tradição ou contexto Grego e no
Novo Testamento (N/T).
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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REFLEXÃO PARA O DIA DO PAI

N

em todos os países celebram o DIA DO PAI
na mesma data. Entre nós, em Portugal, o
DIA DO PAI, é comemorado no dia 19 de
Março, dia de S. José.
Na actuais circunstâncias sócio-culturais, não quero,
não devo nem posso deixar de assinalar e sublinhar a importância desta efeméride. Porque sou Pai. Porque sou
cidadão interventivo na res publica. Porque estou atento
e me preocupa o desmoronamento da nossa identidade
cultural e espiritual.
Assistimos, tantas vezes calados e indiferentes, a uma
campanha sistemática para “rasurar” do nosso quotidiano
o sentido da palavra PAI e, até mesmo, a própria palavra
como “discriminatória” e sexista. O mesmo sucede com a
palavra Mãe! Já são incontáveis, entre nós, as tentativas
de não se celebrar os Dias do Pai e da Mãe!... E, como vamos tento pão e circo…
Para a corrente ideológica dominante, ditatorial, urge
apagar estas designações que “ofendem” (!) a variedade
de géneros e a sua identidade.
Assistimos, cada dia mais correntemente, a uma chamada “escrita e linguagem inclusivas”, imposta nos sistemas de ensino e nos “media” e que nos obrigam a banir
toda a linguagem “machista” e sexista tal como Pai ou
Mãe! Estão a impor-nos uma nova gramática que anula o
masculino e o feminino, logo Pai e Mãe, substituídos por
um idiota “Progenitor 1 ou A” e “Progenitor 2 ou B”.
Com o recurso aos chamados “bancos de esperma”,
de dadores anónimos, logo se impede/dificulta a possibilidade de as crianças saberem quem é o seu Pai. Trata-se
de um verdadeiro atentado indigno contra o direito fundamental de cada um saber quem é o seu Pai, um indivíduo
do sexo masculino e que, começa por dar espermatozoides, dos quais será eleito um, e que transforma aquele em
Pai. É assim que cada Pai começa a sua função na paternidade. Digo, começa e é aí, precisamente que se inicia a
função da paternidade e que a morte nunca conseguirá
apagar.
Assim, face a este ataque cerrado a um conceito natural da biologia para não falar da antropologia familiar,
que se impõe celebrar o DIA DO PAI, que, como se disse se
inicia na fecundação de um óvulo por um espermatozoide
e continua(rá) pela vida fora tanto em si como na relação
com o outro que, assim inicia a sua vida, e na relação com
a Mãe que não a dona do filho nem uma indiferente e
simples “barriga de aluguer” ou “portadora” de uma vida
que espera nascer e a que tal em esse direito. O Pai não é
um mero fornecedor de espermatozoides nem a Mãe um
simples “tubo de ensaio”.
Ser Pai é um privilégio natural que tem de se saber
assumir com toda a responsabilidade. Sempre e em todas

as circunstâncias da vida e que se prolongam para lá da
morte. É-se Pai para sempre. Nenhum Pai se pode e deve
demitir das responsabilidades inerentes. De todas as responsabilidades. Igualmente, nenhum Pai pode ser “demitido” pelo livre arbítrio dos filhos.
Neste DIA DO PAI chama-se a atenção da sociedade
para esta grave situação sócio-antrológica das campanhas
mais ou menos declaradas, algumas bem descaradas, contra a paternidade (o mesmo se passa com a maternidade)
e a que temos de nos saber opor energicamente e determinação contra a ditadura do pensamento único e desnaturado que nos estão a impor de forma ditatorial.
Celebremos o DIA DO PAI, com alegria e com e na gratidão. Lembremos os que já partiram. Rezemos pelos pais
que não sabem ser pais
Carlos Aguiar Gomes (O autor não acata o chamado AO)

S. José – imagem do interior da Basílica de S. Bento da Porta Aberta
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«Em verdade, em verdade vos digo: aquele que crê
tem a vida eterna».

ABRIL DE 2018
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“EM VERDADE,
EM VERDADE VOS
DIGO: AQUELE QUE
CRÊ TEM A VIDA
ETERNA”
(JO 6, 47).

E

sta frase faz parte de um longo diálogo de Jesus
com a multidão que assistira ao sinal da multiplicação dos pães. Aquelas pessoas seguiam-No,
mas talvez só porque esperavam receber d’Ele
mais alguma ajuda material. Começando pela necessidade imediata de saciar a fome, Jesus orienta, pouco a pouco, o seu diálogo para falar da sua missão: foi enviado
pelo Pai para transmitir aos homens a verdadeira vida, a
vida eterna, isto é, a própria vida de Deus, que é Amor.
Quando caminhava pelas estradas da Palestina, Jesus
tornava-se próximo de todos os que encontrava, não se esquivando das exigências de alimento, de água, de saúde, de
perdão. Pelo contrário, partilhava sempre das necessidades
de todos, dando esperança a cada um. Por isso, podia exigir um passo mais em frente, podia convidar aqueles que
O escutavam a receber a vida que Ele oferece, a entrar na
amizade com Ele, a confiar e a ter fé n’Ele.
Comentando precisamente esta frase do Evangelho,
Chiara Lubich escreveu: «Jesus responde aqui às aspirações mais profundas do ser humano, que foi criado para
a vida e a procura com todas as forças que tem. Mas
o seu grande erro é procurá-la nas criaturas, nas coisas
criadas, que, sendo limitadas e passageiras, não podem
dar uma verdadeira resposta às aspirações do ser humano. (...) Jesus é o único que pode saciar a fome do homem. Só Ele pode dar-nos a vida que não morre, porque
Ele é a Vida» (1).

A fé cristã é, acima de tudo, o fruto de um encontro pessoal com Deus, com Jesus, que nada mais deseja do que tornar-nos participantes da sua própria vida.
A fé em Jesus consiste em aderir ao seu exemplo
e não viver fechados sobre nós próprios, sobre os
nossos medos, sobre os nossos programas limitados.
Mas, pelo contrário, orientar a nossa atenção para
as necessidades dos outros: necessidades concretas
como a pobreza, a doença, a marginalização, e muito
especialmente a necessidade de atenção, de partilha,
de acolhimento.
Desta maneira, poderemos comunicar aos outros,
com a nossa vida, aquele amor que recebemos como
uma dádiva de Deus. E, para nos dar forças no nosso
caminhar, Ele deixou-nos também o grande tesouro
da Eucaristia, sinal de um amor que se oferece a si
mesmo para que o outro possa viver.
«Em verdade, em verdade vos digo: aquele que crê
tem a vida eterna».
Quantas vezes, durante o dia, temos de confiar
nas pessoas que nos rodeiam: na professora que ensina os nossos filhos, no taxista que nos leva para onde
queremos ir, no médico que nos deve tratar... Não se
pode viver sem confiança, que se consolida com o conhecimento, com a amizade, com o relacionamento
que se aprofunda com o tempo.
Então, como vamos viver a Palavra de Vida deste
mês?
Na continuação do seu comentário, Chiara convida-nos a reavivar a nossa escolha e a nossa adesão
total a Jesus: «(...) E sabemos já qual é o caminho
para chegar lá: (...) pôr em prática, com um cuidado especial, aquelas suas palavras que as diversas
circunstâncias da vida nos lembram. Por exemplo:
encontramos um próximo? “Amarás ao teu próximo
como a ti mesmo” (cf. Mt 22, 39). Estamos a sofrer?
“Se alguém quiser vir comigo, (...) tome a sua cruz”
(cf. Mt 16, 24), etc. (…) Então as palavras de Jesus
iluminar-se-ão e Jesus entrará em nós com a Sua
verdade, a sua força e o seu amor. A nossa vida será
cada vez mais vivida com Ele, faremos tudo juntamente com Ele. E até a morte física, que nos espera,
deixará de nos assustar, porque, com Jesus, já teve
início em nós a verdadeira vida, a vida que não morre» (2).
1) C. Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35 [1991], 14, p. 32; 2) ibid., p. 33.

11
SÃO BENTO da PORTA ABERTA . ABRIL 2018

NIGÉRIA

Raptores libertam mais
de metade das raparigas
sequestradas em Fevereiro
em escola em Dapchi

S

etenta e seis das 110 raparigas raptadas na Nigéria
no passado dia 19 de Fevereiro pelo grupo Boko
Haram foram ontem devolvidas a casa pelos próprios raptores.
Desconhecem-se os pormenores da libertação, mas
há relatos de que as raparigas foram levadas de volta à
escola de Ciências e Tecnologia de Dapchi, de onde foram sequestradas, em nove viaturas conduzidas aparentemente pelos próprios raptores.
Testemunhas oculares afirmaram aos jornalistas que
os raptores terão apenas dito, ao entregarem as raparigas, para “nunca mais” colocarem “as vossas filhas na
escola”.
Fontes governamentais terão assegurado que não
houve lugar a qualquer pagamento de resgate para que
os terroristas tivessem libertado as estudantes.
O próprio nome “Boko Haram” – do grupo terrorista que presumivelmente teve a autoria deste sequestro
– significa “a educação ocidental é pecado”. Trata-se de
um grupo islamita, ligado ao auto-proclamado “Estado
Islâmico”, e que está em actividade na região desde 2009

tendo provocado já mais de vinte mil mortos e quase
dois milhões de deslocados.
A comunidade cristã, assim como instalações governamentais, da polícia e exército, têm sido alvos principais deste grupo terrorista que procura edificar na região
nordeste do país um ‘califado’ gerido pela interpretação
mais rigorosa da “sharia” a lei islâmica.
O sequestro de Fevereiro fez lembrar ao mundo o
paradeiro desconhecido ainda de dezenas de outras raparigas também sequestradas de uma escola em Abril de
2014.
Então, a sorte dessas duas centenas de raparigas de
Chibok comoveu o mundo tendo dado origem a campanhas para a sua libertação e que passaram nas redes sociais e nos Meios de Comunicação Social.
Fotos © DR | Saiba mais sobre a situação da liberdade religiosa na NIGÉRIA 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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