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A MORTE DE SANTA
ESCOLÁSTICA
« … E quando no dia seguinte (ao do
encontro com seu irmão, S. Bento) a venerável
mulher voltou à sua morada, voltou também
à sua o servo de Deus (S. Bento). Três dias
depois, estando ele no mosteiro, levando os
olhos ao céu viu a alma da irmã, desprendida
do corpo, penetrar em forma de pomba
nas regiões celestiais. Compartilhando com
ela a alegria por tanta glória, deu graças a
Deus omnipotente com louvores e cânticos,
anunciou a morte dela aos irmãos, e enviou-os
logo para que trouxessem o corpo ao mosteiro,
onde o depositaram em sepultura que ele tinha
preparado para si mesmo. Assim aconteceu
que nem sequer a sepultura pôde separar os
corpos daqueles cujo espírito tinha sempre
permanecido um só no Senhor.»
(S. Gregório Magno, in “ Vida e Milagres de S. Bento”,
ed. Civilização, Porto, 1999, pág.125 )
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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

F

az um ano, dia 11 de Fevereiro, que o Santo
Padre mandou publicar a Carta Apostólica “
Sanctuarium in Ecclesia “ Sanctuarium in Ecclesia. Neste instrumento normativo e pastoral, o
Papa indica, no final, um conjunto de normas que terão
de ser aplicadas nos santuários. Transcrevem-se as que
devem aplicar-se à nossa Basílica de S. Bento da Porta Aberta:

«b) o estudo e a atuação de medidas
que favoreçam o papel evangelizador dos
Santuários e o incentivo neles da religiosidade popular;
c) a promoção de uma pastoral
orgânica dos Santuários como centros
propulsores da nova evangelização;
d) a promoção de encontros
nacionais e internacionais para favorecer uma obra comum de renovação da pastoral da piedade popular
e da peregrinação rumo a lugares de
devoção;
e) a promoção da formação específica dos agentes dos Santuários e dos lugares
de piedade e devoção;
f) a vigilância a fim de que seja oferecida aos peregrinos, nos lugares de passagem, uma assistência espiritual
e eclesial concreta que permita o maior fruto pessoal destas
experiências;
g) a valorização cultural e artística dos Santuários segun-

do a via pulchritudinis como modalidade peculiar da evangelização da Igreja.»
Assim, e seguindo o nosso projecto pastoral, teremos de
dar particular atenção aos pontos acima transcritos.
Neste número do nosso Boletim, queremos chamar a
atenção para a última indicação, queremos que a via pulchritudinis, a via da beleza, seja uma preocupação constante. A
Beleza, na simplicidade que não é mau gosto, deve presidir à
nossa presença evangelizadora. No cântico litúrgico, que tem
de ter qualidade e que torne as celebrações mais belas espiritualmente falando, deverá atender-se à beleza e fugir da
vulgaridade que nos transportam para fora da celebração. O
canto na liturgia não é para animar! As nossas celebrações
não são nem podem ser arraiais animados! O canto é para
solenizar, tornando mais vivas e sublinhadas as palavras dos
textos. Só faz sentido a música na liturgia se ela for capaz de
nos elevar. Quando a música foge a este parâmetro, está a
mais e tem de ser banida. E nesta via da Beleza, não podemos
esquecer o silêncio, antes, durante e depois dos actos de culto.
O silêncio que nos prepara, o silêncio que nos ajuda a compreender os actos em que estamos a participar e meditar no
que participámos.Nunca deveríamos esquecer que um tempko não é nem pode transformar-se num lugar de conversas.
Os paramentos, e a nossa Basílica tem-nos muito belos, não
são para nos distrair mas para nos ajudar a “ entrar” no espírito da liturgia e do tempo litúrgico. Os arranjos florais, e na
nossa Basílica são adequados e desempenham bem o seu papel, não podem ser “ jardins botânicos” nem hortos! As flores
devem ser convite para tornar ainda mais belos os actos de
culto. As imagens expostas ao culto também devem deixar
transparecer a Beleza das figuras que representam e que por
elas sejamos capazes de sermos convidados a imitar as suas
virtudes. Um templo não pode ser um bazar de mau gosto!
Os nossos gestos ( genuflexões, vénias, sinal da Cruz, etc )
devem ser feitos com calma que permitam entender o quê e
para quem se estão a fazer. Numa palavra: em tudo no templo e nas manifestações religiosas, tudo deve cantar a beleza,
seguindo a VIA DA BELEZA! A Beleza total é Deus.
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Santa Escolástica,
monja, irmã gémea
de S. Bento

S

obre Sta Escolástica sabemos muito pouco,
mas o suficiente para lhe termos um especial
carinho.
Corre a tradição, nunca desmentida, de
que era gémea de S. Bento e por isso, teria nascido em
480. Sabemos que tinha com o irmão uma relação modelo. Há um episódio narrado por S. Gregório Magno
que revela esta amizade: certo dia Bento, como fazia
muitas vezes, foi visitar sua irmã. Em certo momento, Bento queria voltar ao seu mosteiro (Subiaco) e a
irmã pediu-lhe que continuasse com ela. Bento recusou. Mas, no momento em que ia sair do mosteiro de
seu irmão, caiu uma enorme tempestade com trovões
e chuva torrencial. Bento já não pôde sair. Escolástica,
então teria dito ao irmão: não atendeste o meu pedido,
mas Deus ouviu-me e, assim, continuaram o seu santo
colóquio. Três dias depois, Escolástica morria e Bento
40 dias depois. (Em muitas regiões, Santa Escolástica é
invocada como protectora aquando da ocorrência de
tempestades).
No dia da morte de Santa Escolástica, o irmão
viu uma pomba subir ao céu. Era
a alma de sua irmã que partia
avisando o irmão. Assim, as imagens de Sta Escolástica aparece
frequentemente com uma pomba
numa mão, referência à visão de
S. Bento aquando da sua morte
e o báculo de abadessa na outra,
pois teria fundado um mosteiro de
inspiração beneditina de que era a
Abadessa.
Santa Escolástica está na origem
das monjas de S. Bento, as beneditinas (em Roriz, Santo Tirso, o mosteiro
das monjas beneditinas tem a invocação de Santa Escolástica).
Na cripta da Basílica de S. Bento da Porta Aberta, numa belíssima
escultura de mármore no claustro da
cripta cujo autor é o mesmo das estátuas de S. Bernardo e das outras de

mármore branco da mesma cripta (cf nossos artigos
anteriores – Dezembro e Janeiro - sobre as imagens
da cripta).
Nas fachadas dos antigos mosteiros beneditinos
havia sempre uma imagem de S. Bento e do lado oposto a de Sta Escolástica. Nos retábulos das igrejas conventuais beneditinas acontecia, por regra, o mesmo.
Por exemplo em Tibães ou em Rendufe.
A festa de Sta Escolástica é celebrada a 10 de Fevereiro.
Bento XVI, escolheu ser conhecido como Papa
usando o nome Bento, a sua espiritualidade era francamente beneditina. Assinou a acta da sua resignação em
…10 de Fevereiro, festa de Sta Escolástica
Esta grande monja, primeira beneditina e seguidora de S. Bento merece toda a nossa veneração.
Carlos Aguiar Gomes
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Uma Conversa
com José, O Perito

O

Zé, é muito meu amigo. A sua profissão é
perito. Tenho muitos amigos chamados Zé.
Logo, prefiro chamar-lhe Zé perito ou perito
para não o confundir com outros Zés.
O perito gosta de debate. Recentemente, ele não
gostou de uma frase minha: “O Cristianismo é ESPECIAL
e distinta das outras religiões”.
Daí iniciou-se o debate que partilho convosco:
Perito: Não concordo! Porquê? O Cristianismo é
igual às outras religiões. Todas praticam as mesmas coisas e acreditam em Deus! O Cristianismo não é diferente das outras religiões!
Eu: O Cristianismo é especial. É diferente porque é
uma mensagem da Graça e uma maneira de ser. Isto é,
um modo de vida. É a unica em que algúem encarnou,
nasceu, viveu, morreu na cruz, e ressuscitou.
Perito: Isso não quer dizer nada!
Eu: Sim! O Ressuscitado, é a revelação da graça de
Deus no seu alto nível. O cristão é salvo pela graça que
conduz a vida cristã. Sem a graça, o cristianismo não é
nada! Por isso, Santo Agostinho disse aos que praticam
idolatria que “[...] só a graça de Deus por Jesus Cristo
Nosso Senhor os poderá libertar [...]” (S. Agostinho, Cidade de Deus cap. XXIX).
Perito: Então a graça de Deus começou com os antigos e terminou com Jesus Cristo!
Eu: A graça de Deus não começou com os antigos,
nem com a encarnação de Jesus nem terminou com a
Ressurreição. Não! A Graça de Deus estava com o homem desde a criação do mundo. A aliança de Deus com
a humanidade em si, é uma graça – em Inglês grace covernant)! Isto é, um “pacto” uma “Aliança agraciada”.
A graça é um “favor”! Não merecemos esta graça nem
trabalhamos para recebê-la como recompensa. É dada
pelo amor de Deus.
Perito: Mas esta aliança já acabou! Isto foi um contrato que Deus fez com os antigos no Antigo Testamen-

to (AT) e somos frutos desta aliança em Jesus (Actos
3,25), “herdeiros” (Gal. 3:26,29)!
Eu: Amigo, não! A graça não acabou porque o amor
de Deus não tem limite. A salvação é “um processo” “uma
missão” que continua desde sempre – AT/NT - até hoje. A
graça de Deus não começou e terminou num certo momento. Já é e continua a ser aquela que estará sempre
connosco (Juancey, E. 1925. A Dotrina da Graça p.4-5).
Perito: O que é a graça? A graça de Deus que estás
sempre usar sem parar?
Eu: Pois é! Levantaste uma pergunta sensata, mas é
preciso dizer que um discursso sobre “a graça de Deus”
pode levar a vida inteira. Assim como “aliança”, “a graça” tem muitos sentidos e significados. Se aceitamos
que “Aliança” é simplesmente “o contrato que Deus fez
com os antigos” como disseste, então estamos a reduzir esta aliança a um contrato simples ou um acordo entre duas pessoas. Assim sendo, qualquer falha na parte
de um ou de outro, há consequências graves que pode
levá-los a anular o contrato. Não é?
Perito: Claro que sim!
Eu: Também, há beneficios para ambas as partes.
Perito: Sim senhor!
Eu: Assim, a graça de Deus fica “barata” citando
Prof. Dr José Carlos (UCP Porto). Mas a graça de Deus
é cara porque envolve o sangue humano – o sangue de
Jesus Cristo. Ó perito! Na proxima conversa, veremos o
conceito da Graça no AT e os meus argumentos serão
na perspectiva cristã partindo da Sagrada Leitura e o
pensamento do illustre Professor Dodd.
Até à próxima!
Siglas: AT Antigo Testamento; NT Novo Testamento; cap. capitulo
NB:
O autor é padre, estudante, e ajudante no Santuario de S Bento da Porta Aberta, Rio Caldo, Conselho de
Terras de Bouro.
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Monjas
Cistercienses

P

odemos dizer que as Escrituras nos revelam
dois sentimentos fundamentais no Pai: a preferência do Filho, expressa no Batismo de Jesus e
no momento da Transfiguração, e a compaixão
misericordiosa pelos homens. E no mistério Pasqual, já
preanunciado no Batismo e na Transfiguração, é como
se estes sentimentos se fundissem ou, melhor, se manifestassem em sua unidade, porque o amor de Deus,
o Coração de Deus, não é dividido. No Getsêmani, é
como se o Filho permitisse, como faz desde a eternidade, que o Pai ame os pecadores com a predileção que
ama eternamente à Ele, na comunhão do Espírito. E
este amor redime a humanidade, é a Redenção do homem. O anúncio da paixão, da morte e da ressurreição
foi o anúncio da Redenção, como o cumprimento da
predileção do Pai pelo Filho, comunicada e participada
aos homens, criados para se tornarem filhos de Deus
em Cristo. Opondo-se a isto, Pedro se opôs ao amor
de Deus que, em Cristo, alcançava a humanidade para
nos amar até o fim, isto é, à Redenção em Seu Sangue.
Era como se Pedro desejasse que a vinda de Cristo não

Com as Monjas
Cistercienses e duas
comunidades de
Espanha

fosse para redimir o homem, como se pensasse que
a salvação não fosse a Redenção. Atendia de Cristo,
o que os homens atendem dos homens e não o que
Deus desejava dar aos homens.
(Abade Geral da Ordem de Cister)

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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Pórtico e Via Sacra de
S. Bento da Porta Aberta
Caro (a) Peregrino (a),
Este monumento é um testemunho para os vindouros do 400º aniversário do santuário de S. Bento da
Porta Aberta ( 1615-2015).
Este conjunto monumental abre com as portas alusivas a Cristo, Porta do Céu, e alusivo ao nome por que
é conhecido desde há séculos a nossa actual Basílica.
“Eis a porta do Senhor: que os justos entrem por
ela”. Cristo é a “Porta” de que necessitamos, para entrar na Sua casa .
Entrando por esta porta aberta, o peregrino é convidado a uma caminhada interior.
No pavimento da alameda, que se segue à porta,
está uma estrela encimada pela frase: “STELLA MATU-

TINA IN MEDIO NEBULAE” e com a respetiva tradução
virada, também, para a entrada dos peregrinos, mas em
português para que todos possam entender: “ESTRELA
DA MANHÃ NO MEIO DO NEVOEIRO”. (Papa Zacarias)
Seguem-se pegadas humanas, embutidas no
chão, em aço, simbolizando o caminhar dos peregrinos. Do lado direito deste percurso fica a Via Sacra,
fazendo corpo com o muro colocaram-se as 15 estações da Via Sacra, não deixando de fazer lembrar as
“Alminhas” tão comuns no Norte de Portugal.
A alameda terminará com a Estátua se S. Bento
centrada com o arco da entrada, ponto de chegada e
de introdução à Basílica. Ao lado fica uma Fonte. Esta
fonte, mais do que um elemento decorativo puramente
ornamental, transmite um convite a uma reflexão sobre
Deus, uno e trinitário.
Pedimos desculpas pelo incómodo causado pela
obra, pelo que tentaremos ser breves. Estimamos que
a sua execução se prolongue até dia 20 de Março de
2018. Os serviços do Santuário não sofreram qualquer
alteração.
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IRMANDADE
DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

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.
15h | Acolhimento.
16h | Eucaristia e bênção aos doentes, presidida pelo Senhor Bispo Auxiliar Dom Francisco Senra, na Cripta,
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.
MARÇO

1 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da Adoração.
7 | quarta-feira | Oração pelos Cristãos perseguidos.
11 | domingo | Missa de acção de graças pelo pontificado do Papa Francisco.
15h30 | Exposição do Santíssimo Sacramento, seguido de eucaristia na Cripta.
12 | segunda-feira | 10h30 | Memória de S. Gregório Magno, primeiro biógrafo de S. Bento.
13 | terça-feira | 10h30 | Missa do Aniversário da eleição do Santo Padre (5º aniversário).
15 | quinta-feira | Dia de oração pelas Famílias.
19 | segunda-feira | Dia de São José. Dia do Pai.
10h | Momento de Oração pelos Pais.
10h30 | Eucaristia e bênção aos Pais presentes e ausentes.
21 | quarta-feira | 11h00 | Morte de S. Bento, com solene eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo Primaz,
Dom Jorge Ortiga e solenizada pelo Coro da Universidade Sénior de Vieira do Minho, com bênção a uma
réplica da imagem principal de S. Bento da Porta Aberta. Segue-se a procissão eucarística pela Via Sacra que
será inaugurada neste dia.
22 | quinta-feira | 10h30 | Celebração do Dia Mundial da Água.
24 | sábado | 15h | Via Sacra na via do Peregrino.
25 | domingo | Domingo de Ramos. Inicio da semana Santa. Dia Mundial da Juventude.
11h | Bênção e procissão de Ramos.
11h30 | Missa da Paixão do Senhor.
29 | quinta-feira | 16h | Missa vespertina da Ceia do Senhor e Trasladação do Santíssimo Corpo de Cristo da
Basílica para a Capela da Adoração.
30 | sexta-feira Santa | 15h | Celebração da Paixão do Senhor.
31 | sábado | Sábado Santo.
N.B. O pároco de Vilar da Veiga celebra o tríduo pascal com as suas paróquias na Cripta do Santuário.
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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.

NOVENA
A S. BENTO
– 3,00€

Referência: 050.8127

CRIPTA
VISITADA
–10,00€

Referência: 050.1047

IMAN LENÇO
DOS NAMORADOS
– 10,00€
Referência: 050.1071

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

ão.
regrinação.

José Marques
José Marques

Recordações
de uma
peregrinação
beneditina

(continuação)

José Marques*

Se a rápida evocação destas memórias de uma
peregrinação beneditina, intensamente vivida, aqui
traduzida, sobretudo, por imagens, servindo o
breve texto, apenas, de elo de ligação entre elas,
puder estimular futuros visitantes a surpreenderem outras dimensões da vida e obra de S.
Bento, será também uma forma de valorizarem
as suas deslocações, inclusive, numa perspectiva
cultural, em que a intervenção de guias bem preparados é determinante.

Fig. 9 – S. Bento morre de pé.

* O autor não segue o chamado Acordo Ortográfico. Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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ser curado e de encontrar assim a plenitude da vida,
a felicidade.
Portanto, interroguemo-nos: de que é que temos
sede? E em que fontes vamos matar a sede?

«Ao que tiver sede, Eu lhe darei a beber gratuitamente, da nascente da água da vida».
FEVEREIRO DE 2018
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“AO QUE TIVER
SEDE, EU LHE
DAREI A BEBER
GRATUITAMENTE,
DA NASCENTE DA
ÁGUA DA VIDA”
(AP 21, 6) (1)

O

apóstolo João escreveu o Livro do Apocalipse
para consolar e encorajar os cristãos do seu
tempo, diante das perseguições que se estavam a alastrar. É um livro cheio de imagens
simbólicas, que revela a visão de Deus sobre a História e
a sua realização final: a vitória definitiva de Deus sobre
todas as potências do mal. Descreve essa realização plena e gloriosa, que Deus pensou para a humanidade.
É a promessa da libertação de todo o sofrimento:
o próprio Deus «enxugará todas as lágrimas dos seus
olhos; e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto,
nem dor» (Ap 21, 4).

«Ao que tiver sede, Eu lhe darei a beber gratuitamente, da nascente da água da vida».
Esta perspetiva está já a germinar no presente, para
todos aqueles que começaram a viver na busca sincera
de Deus e da sua Palavra (que nos manifesta os projetos divinos). E para aqueles que têm sede de verdade,
de justiça, de fraternidade. Sentir sede, estar à procura
é, para Deus, uma caraterística positiva, um bom início.
Aliás, Ele promete levar-nos à fonte da vida.
A água que Deus promete é uma dádiva gratuita.
Uma oferta que é feita não só para quem espera ser
agradável aos Seus olhos pelos seus próprios esforços,
mas também para quem sente o peso da sua fragilidade e se abandona no Seu amor, com a certeza de

Talvez tenhamos sede de ser aceites, de ter um lugar
na sociedade, de realizar os nossos projetos… Aspirações
legítimas que, todavia, podem conduzir-nos aos poços
inquinados do egoísmo, levando a fecharmo-nos nos interesses pessoais, a ponto de oprimir os mais fracos. As
populações que sofrem, por causa da escassez de poços
com água pura, conhecem bem as consequências desastrosas da falta deste recurso, que é indispensável para
garantir a vida e a saúde.
Todavia, escavando mais fundo no nosso coração,
encontraremos uma outra sede, aquela que o próprio
Deus pôs dentro de nós: viver a vida como uma dádiva
que se recebeu e que é preciso dar. Portanto, vamos à
fonte pura do Evangelho, libertando-nos daqueles detritos que porventura a cobrem. Pela nossa parte, deixemo-nos transformar em fontes de amor generoso, acolhedor e gratuito para com os outros, sem nos determos
perante as inevitáveis dificuldades do caminho.

«Ao que tiver sede, Eu lhe darei a beber gratuitamente, da nascente da água da vida».
Quando entre nós, cristãos, pomos em prática o
amor recíproco, damos oportunidade a Deus de intervir
de maneira especial, como escreve Chiara Lubich:
«Cada momento em que procurarmos viver o Evangelho é como se bebêssemos uma gota daquela água
viva. Cada gesto de amor para com o nosso próximo é
um gole daquela água. Sim, porque aquela água tão viva
e preciosa tem isto de especial: jorra no nosso coração
sempre que o abrimos ao amor para com todos.
A nascente de Deus dá água, na medida em que o
seu veio profundo servir para saciar a sede aos outros,
com pequenos ou grandes atos de amor. E se continuarmos a dar, aquela fonte de paz e de vida dará água com
uma abundância cada vez maior, sem nunca secar. E há
também um outro segredo que Jesus nos revelou, uma
espécie de poço sem fundo aonde podemos ir beber.
Quando dois ou três se unem no Seu nome, amando-se
com o mesmo amor de Jesus, Ele está no meio deles. É
então que nos sentimos livres, unidos, cheios de luz. E
rios de água viva irão correr do nosso coração. É a promessa de Jesus que se realiza, porque é d’Ele mesmo,
presente no meio de nós, que jorra a água que sacia a
sede para a eternidade» (2).
1) No mês de fevereiro propomos esta Palavra de Deus, que um grupo de irmãos e irmãs de várias
Igrejas escolheu na Alemanha, para viver ao longo de todo o ano; 2) cf. C. Lubich, Uma água que
sacia, Cidade Nova, 12 [2002], 2, p. 21.
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A revolução tranquila da Irmã Tarawali, na Serra Leoa

Sorriso desarmante

A

Serra Leoa viveu tempos tão duros, entre 1991
e 2002, que ainda hoje há pessoas que se comovem até às lágrimas quando recordam as
atrocidades cometidas durante essa guerra
civil. Depois da violência, haverá melhor antídoto do
que o sorriso humilde e sincero de uma irmã? Na Serra Leoa, as Missionárias Clarissas do Santíssimo Sacramento estão a fazer uma verdadeira revolução. A Irmã
Colum Tarawali é uma delas…
Nos longos 11 anos em que a Serra Leoa mergulhou
numa das mais violentas guerras que o continente africano já conheceu, ninguém esteve a salvo. Ninguém. Nem
idosos ou mulheres. Nem crianças. Ainda hoje, esses
anos malditos ecoam nas conversas e nas memórias. E
sobressaltam. Ainda hoje, essas ameaças assustam como
fantasmas que teimam em não desaparecer. “Braços longos ou curtos?”, perguntavam os rebeldes quando irrompiam nas aldeias. “Braços longos ou curtos?” Imagine-se
o terror daquelas pessoas, naqueles instantes em que as
catanas estavam já erguidas prestes a cumprir a sentença. Dezenas de milhares de pessoas morreram durante
esses anos de violência. Mais de 2 milhões foram obrigados a fugir de suas casas. Além dos massacres e das
amputações, nessa guerra registou-se um uso massivo
de crianças-soldado. Muitas dessas crianças, desses meninos, foram obrigados a pegar em armas. Outros foram
deslocadas para as zonas de diamantes, onde, como verdadeiros escravos, tiveram de esgravatar a terra em busca de diamantes, das riquezas que serviam para financiar
grupos armados, para a compra de mais armas, de mais
munições. Diamantes de sangue, portanto, como ficaram conhecidos. As raparigas não tiveram melhor sorte.
Muito antes de os homens armados terem espalhado a
violência sexual como arma na guerra civil na Serra Leoa,
muito antes disso já as raparigas eram violentadas num
país que entendia que as meninas não podiam ir para a
escola. Mal nasciam estavam já desclassificadas. Apenas
porque eram meninas. A guerra não só não alterou esta
realidade como a sublinhou ainda mais. A Irmã Colum
Tarawali ainda é jovem. O seu sorriso luminoso contagia
todos os que estão à sua volta. Quando era ainda criança, a aldeia onde vivia foi visitada por um grupo de Missionárias: as Clarissas do Santíssimo Sacramento. A Irmã
Mary foi uma dessas irmãs.
Tempo novo
Começou aí, nesse improvável encontro, uma vida
nova para Colum Tarawali. “Gosto da missão das irmãs.
Elas sacrificam-se por muitas pessoas, trabalham nas
escolas, com crianças e doentes.” Numa sociedade

onde a mulher tem sido tão desprezada, aquelas religiosas impõem respeito e não foi difícil que Colum Tarawali fosse adoptada como mais uma irmã clarissa. Entre
sorrisos, a irmã Colum reconhece que nem sempre é
fácil esta nova vida. Mas não se arrepende de nada. “Às
vezes, estamos apenas em frente do Santíssimo Sacramento, a olhar para Ele, e sentamo-nos quando estamos cansadas… Mas acabei por gostar de fazer adoração. E hoje sinto-me abençoada, sim, por Deus me ter
chamado a ser irmã. Não me arrependo nada.” A vida
de Colum Tarawali mudou quando as irmãs Clarissas
visitaram a sua aldeia. Bastaria o seu caso, a sua história, para justificar todo o esforço, todas as caminhadas
de aldeia em aldeia, todas as vezes que as irmãs bateram às portas, todas as vezes que foram recebidas com
sorrisos ou escorraçadas com desdém. “Na Serra Leoa
trabalhamos com as raparigas e mulheres”, explica a
Irmã Colum. “Ao todo são já 3 mil raparigas em todas as
escolas.” Nessas escolas, estas raparigas resgatadas ao
infortúnio aprendem jardinagem, costura, cosmética e
informática. Também aprendem a cozinhar. O resultado não podia ser mais promissor: “As vocações estão a
aumentar na nossa congregação!” Num país marcado
pela guerra, estas irmãs estão a lançar sementes para
um tempo novo. Na Serra Leoa, as irmãs Clarissas estão
a fazer, com o apoio da Fundação AIS, uma verdadeira
revolução. A Irmã Tarawali é uma delas…
Paulo Aido | www.fundacao-ais.pt
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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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