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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

A

o morrer, nascer para o céu, a 21 de Março
de 547, Bento de Núrsia, o nosso S. Bento da
Porta Aberta, legou-nos um tesouro precioso
e perfeitamente actual na sua essência, a Regra que deixou, como orientadora da vida dos monges
que quiseram e querem seguir as suas directivas, as sua
normas e propostas de vida e que, também pode
ser vivida por leigos em muitos dos seus aspectos.

S. Bento foi durante toda a sua vida
um eterno BUSCADOR DE DEUS. Buscador de Deus na oração. Buscador de
Deus pelo trabalho. Ainda que só tardiamente se fale do ORA ET LABORA
beneditino, isto é, REZA E TRABALHA, uma fórmula sintética e muito
feliz do espírito da Regra e que se
aplica tanto a monges como a leigos.
Toda a Regra está imbuída desta força de conversão. Ela continua a ser um
repto que nos é lançado por S. Bento e
que vale a pena nunca esquecer. Sobretudo por todos os que demandam a nossa Basílica levados pela gratidão ou confiança no Santo
Pai e Padroeiro da Europa e Pai do monaquismo ocidental.
Como seria bom que cada peregrino de S. Bento da Porta Aberta lê-se a Regra do Santo Patriarca, S. Bento! Que a

lesse e fosse capaz de a “transplantar” para o seu quotidiano
familiar e laboral!
Porque S. Bento é modelo desta “busca” incessante
de Deus, todo o espaço da nossa Basílica deve colaborar
com esta busca. É assim que nasce a “Via Sacra”, com uma
porta de acolhimento a todos os que querem, porque
amam S. Bento, e querem, seguindo os passos de Jesus, na
Sua santíssima Paixão e Morte, chegar junto de S. Bento
mais conscientes de que também, por ele, e como ele, se
querem tornar em “Buscadores de Deus”. A nossa Basílica,
com esta “Via Sacra”, ganha mais um espaço de evangelização que nos é recordada logo, depois de ultrapassado
o pórtico de entrada, sempre aberto a todos, sem excluir
ninguém, com a frase do Papa S. Zacarias, referindo-se a S.
Bento: “Como estrela no meio do nevoeiro”, pois, na realidade, S. Bento é luzeiro, ainda hoje, talvez mesmo hoje
mais do que nunca, na confusão e no obscurecimento da
Fé que nos cercam. Ele, S. Bento, continua a ser uma luz
na cerração da noite em que mergulhou a nossa cultura.
S. Bento é luz e fonte, fonte de água viva como nos vai
recordar a fonte que encima a “Via Sacra”, onde podemos
“lavar-nos”, convidando-nos ao Sacramento da Reconciliação que nos espera, tornando-nos mais purificados para
sermos melhores “Buscadores de Deus” como foi S. Bento.
Dia 21 de Março, há 1471 anos, é dia da grande festa
de S. Bento: o seu Trânsito, a sua morte, o seu dia “natalis”,
o dia do seu nascimento para o céu. Agradeçamos a Deus,
única fonte de todo o bem, a graça de nos ter deixado Bento
de Núrsia, e de ele nos ter deixado uma Regra de vida cujo
grande e único objectivo, é que cada um de nós procure, sem
cessar, Deus. Procurar Deus pela Oração e pelo Trabalho de
cada dia.
Ao aproximarmo-nos da sua imagem, ao tocá-la ou beijá-la, sinais do nosso amor para com S. Bento, tenhamos presente, sempre, que ele nos convida e convoca a imitá-lo na
procura de Deus.
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A aposta beneditina

R

eflectindo sobre esta pobre realidade que nos
cerca, o meu desalento é muito grande.
Sinto que os valores em que fui criado,
em que procurei e me esforcei por viver, colapsaram. Não preciso de “ Bola de cristal”, “ deitar
cartas” ou procurar leituras e interpretações mais ou
menos esotéricas. Basta olhar à nossa volta. Ver o que
se passa à nossa porta. Ver um telejornal. Observar o
comportamento das chamadas, erradamente, elites
políticas, económicas e até religiosas, geram em mim
um sentimento de derrotado, vencido da vida e de
oprimido. Invade-me uma muito forte desilusão.
Porém…
Porém, meditando um pouco na história de S. Bento de Núrsia, do seu tempo igual ao nosso, da espiritualidade que viveu e nos legou, ganho força, mesmo que
me sinta uma espécie de Dom Quixote lutando contra
moinhos de vento. Mas este Homem ( Não é por acaso que S. Gregório Magno começa a sua biografia de
S. Bento com uma frase muito sintomática: FUIT VIR …
Houve um varão… referindo-se ao biografado, S. Bento ), passados quase 1500 anos da sua morte, dá-me
alento.
Quem me conhece, sabe que defendo tenaz e convictamente que recristianização da Europa ( e de todo
o Ocidente ) tem de seguir o modelo beneditino, de
pequenas comunidades que saberão unir a Oração à
Acção. Comunidades irradiantes como foram os mosteiros beneditinos, no silêncio operativo.
Se S. Bento escreveu a Regra para monges e eu
não o sou nem a maioria dos cristãos que ainda restam, aquela poderá e deverá aplicar-se a leigos. Não
foi por acaso que publiquei no Boletim da Basílica
de S. Bento da Porta Aberta 30 artigos, durante 30
meses, a que chamei “ Passadas com S. Bento”, nos
quais, a partir da Regra procurei indicar aplicações ao
meu e nosso quotidiano de leigos. Por isso, foi com

uma certa satisfação espiritual e a sensação de que
não sou um excêntrico isolado, que tomei conhecimento do recente lançamento, em França, de um livro, cujo autor é um conhecido jornalista americano,
Rod Dreher, e que se chama:«Comment être chrétien
dans un monde qui ne l `est plus – le pari bénédictin»
( Ed. Artège, Paris, 2017 ), livro que já encomendei e
de que, ansiosamente aguardo a sua chegada. O autor, em recente entrevista, entre coisas extremamente
importantes, disse:« A aposta beneditina é uma estratégia para viver a sua fé cristã num mundo que já não
o é e cada vez mais lhe é mais hostil. Os cristãos, para
mim, devem mostrar-se muito mais firmes face à modernidade do que o que têm feito até agora. Durante
muito tempo atarefou-se a acomodar-se à vida moderna, tomando para si, nomeadamente, o igualitarismo e o individualismo. É um desastre, não somente
para si, mas também para o Ocidente, que vive espiritualmente hoje o que Roma conheceu aquando da sua
queda. Convido os cristãos desejosos de sobreviver a
tornarem-se versões leigas dos monges beneditinos,
que se estabeleceram no meio das ruínas do Império
romano. Não somos chamados à vida monástica, mas
a Regra de S. Bento contém numerosas lições e práticas adaptáveis à vida de leigos e úteis para fazer frente
aos desafios, mesmo de perseguições modernas… ».
E, já agora, a Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, publicou, em português e espanhol, um livro muito
interessante e neste âmbito, de um monge beneditino
italiano, Dom Massimo Lapponi OSB: « S. Bento e a vida
de família », cuja leitura se recomenda vivamente.
Perante o desastre, quereremos continuar a só nos
importarmos com “ pão e circo” e de umas Missas, Eucaristias(!), “ lindas”, muito animadas?
Carlos Aguiar Gomes

( O autor não escreve de acordo com o chamado AO )
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Lições de vida

A

vida é o dom mais precioso que Deus nos concedeu. Por isso, de uma forma consciente ou
inconsciente, queremos mesmo viver. Para
que tal aconteça, lançamos a mão a todos
os meios que julgamos válidos para termos vida e vida
com qualidade.
Estão de parabéns os milhares e milhares de peregrinos de São Bento da Porta Aberta, que ao longo
de quatro séculos, com fé e amor, vencendo por vezes
muitas e grandes dificuldades, aqui têm recorrido para
agradecer e pedir a intercessão de São Bento, no sentido de poderem usufruir mais e melhor o dom maravilhoso da VIDA.
Deus, nosso Pai, criou-nos para viver. É pois natural que todos apreciemos a vida. A morte só surgiu na
sequência do pecado de nossos primeiros pais. O demónio, pai da mentira e com inveja da felicidade dos
homens, continua a apontar-nos caminhos errados, que
por isso levam à morte. Como é importante não nos
deixarmos enganar e estar atentos à Palavra de Deus e
ao bom exemplo daqueles que nos precederam!

São Bento, com o seu exemplo e intercessão, junto
do Senhor da Vida, continua a velar por todos os seus
fieis devotos. Como é acertado a ele recorrer! As muitas e por vezes avultadas ofertas de seus devotos, comprovam o seu valimento junto de Deus.
Era demasiado mundano o ambiente que o jovem
Bento encontrou em Roma, quando aí iniciou os seus
estudos. Tendo bem presente as Palavras de Deus, que
através de seus pais lhe chegaram, soube resistir às tentações ordidas pelo pai da mentira. Feliz família a que
pertenceu S. Bento! A comprovar a riqueza espiritual lá
vivida, está o facto de nela existir outra santa canonizada, Santa Escolástica. Bem consciente do que fazia,
resolveu deixar os estudos e apenas com 14 anos, refugiar-se a sós com Deus numa gruta do monte Subiaco.
Aí se deu de alma e coração a Deus-Pai. Este acto de
coragem e de fé, marcou profundamente a sua existência. Por isso, hoje temos a alegria de o recordar, venerar
e a ele recorrer. Aí, inspirado pelo Divino Espírito Santo,
redigiu uma Regra que queria seguir e depois apontar a
outros jovens que o quisessem imitar. Tudo se concretizou tão bem, que fundou no Monte Cassino um
grande Mosteiro que se tornaria num verdadeiro
farol que iluminaria toda a Europa, com os fieis seguidores da Regra de S. Bento. São os Beneditinos,
verdadeiro viveiro de Bispos, Papas, civilizações,
doutores e mestres. E foi tal o impacto dos seus
bons exemplos, que S. Bento foi proclamado Pai
da Europa, pelo Papa Pio XII e Patrono da mesma,
pelo Papa Paulo VI.
Foi neste Mosteiro que São Bento em 21 de
Março de 547, partiu para a VIDA eterna. Sim
Jesus, Deus e Homem verdadeiro, para nos resgatar da morte eterna, morreu e ressuscitou,
vencendo assim a morte. A verdadeira VIDA
continua assim ao nosso alcance Feliz de quem,
como São Bento, acredita em Jesus. Ele venceu
a morte. É n’Ele que colocamos toda a nossa
esperança. Que São Bento continue a velar por
nós, para que, vencendo as dificuldades deste mundo, possamos com ele junto de Deus,
usufruir a verdadeira VIDA, para a qual todos
fomos criados.
S. Bento da Porta Aberta, Março de 2018.

Monsenhor Moreno
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Santos Fundadores
da Ordem de Cister e
monjas Cistercienses
de São Bento
da Porta Aberta
No dia 21 de março, festa do transito do N.P.S Bento e
aniversário da fundação da Ordem de Cister

«

E

ntão partiram vinte e um monges, juntamente com o Padre daquele mosteiro, Roberto, de bem-aventurada memória, e de
acordo com a vontade de todos, procuraram levar a cabo, de comum acordo, o que num mesmo
espírito haviam concebido. Portanto, depois de muitos
sacrifícios e grandes dificuldades, os quais devem padecer todos quantos querem viver piedosamente em
Cristo, guiados pelo seu desejo, chegaram a Cister, que
era então um lugar horrível e de uma solidão imensa.
Porém, os soldados de Cristo, entenderam que a austeridade do lugar não se afastava do árduo propósito que
o seu espírito havia já concebido, de modo que, como
se deveras houvesse sido preparado por Deus para eles,
agradou-lhes tanto aquele lugar como amável era o
ideal a que se haviam proposto. Assim, pois, no ano de

1098, da Encarnação do
Senhor, seguros do apoio
e protegidos pela autoridade do venerável Hugo,
arcebispo de Lyon e então
legado da Sede Apostólica, do piedoso Gauthier,
bispo de Châlon e do nobilíssimo príncipe Odon,
duque de Borgonha, começaram a construir uma
abadia, naquele ermo que
haviam encontrado, depois
do referido Abade Roberto
ter recebido das mãos do
bispo daquela diocese de Châlon o báculo pastoral,
assegurando aos demais a estabilidade naquele lugar,
debaixo da sua autoridade». (Origens 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 ima-

gem 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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Primeira Romaria do ano
em honra de S. Bento da Porta
Aberta, celebra-se a sua morte
21 Março
Quarta-feira
Morte ou Trânsito de S. Bento
8h | Eucaristia
Sacra.
10h30 | Inauguração e bênção do Pórtico e Via
presidida pelo
11h | Morte de S. Bento, com solene eucaristia
solenizada pelo Coro
Senhor Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga e
e-se a procissão
da Universidade Sénior de Vieira do Minho. Segu
a bênção do
com
lica
eucarística ao cruzeiro terminando na Basí
Santíssimo.

VIA SACRA

E

ste 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
MATUTINA 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.  
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IRMANDADE
DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018
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.
18 | domingo | IV Festival de Bandas Filarmónicas com a participação das Bandas Musicais de Santa Marinha
do Zêzere e de Carvalheira.
14h30 | Desfile pela avenida principal do São Bento da Porta Aberta e num concerto de aproximadamente 45
minutos (cada Banda)
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.
20 | terça-feira | 20h – 21h | Vigília de oração com exposição do Santíssimo Sacramento.
21 | quarta-feira | Primeira Romaria do ano em honra de S. Bento da Porta Aberta, celebra-se a sua morte.
8h | Eucaristia
10h30 | Inauguração e bênção do Pórtico e Via Sacra.
11h | 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. Segue-se a procissão eucarística ao cruzeiro
terminando na Basílica com a bênção do Santíssimo.
22 | quinta-feira | 10h30 | Celebração do Dia Mundial da Água.
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 santa | 21h | Missa vespertina da Ceia do Senhor, na Cripta do Santuário, com especial participação das paróquias de Vilar da Veiga, Covide, Campo e Valdozende.
30 | sexta-feira santa | com especial participação das paróquias de Vilar da Veiga, Covide, Campo e Valdozende.
14h30 | Adoração da Cruz.
21h | Via Sacra.
31 | sábado | 21h | Vigila Pascal, com especial participação das paróquias de Vilar da Veiga, Covide, Campo e
Valdozende na Cripta do Santuário.
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 | Solene celebração da Divina Misericórdia. Recitação do Terço da Misericórdia.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento seguido de eucaristia na Cripta.
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.
N.B. O pároco de Vilar da Veiga celebra o tríduo pascal com as suas paróquias na Cripta do Santuário.
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Uma Conversa
com José,
O Perito
(continuação do jornal anterior)

E

u: O perito, prometi elaborar alguns conceitos
especialmente o conceito da graça como vimos
no nosso debate no primeiro encontro. Assim
sendo, é preciso recuperar a tua pergunta: “o
que é a graça?”, não é?
Perito: Sim!
Eu: O conceito da graça tem muitos significados. É um
conceito que aparece nos discursos teológicos e nos debates doutrinais que divide várias profissões da fé cristã
como “pecado”, “salvação”, e “inspiração” entre outros.
Assim sendo, é muito difícil referir apenas uma definição
da palavra “graça”. A graça, segundo o dicionário da Língua Portuguesa - Porto Editora - significa “favor que se
faça ou recebe”. Etimologicamente, a palavra “graça” vem
do latim “gratia” que, segundo o teólogo Ryrie (1996), na
sua obra A Graça de Deus, referiu como uma palavra ou
definição adaptada pelos teólogos para conformar com os
seus pensamentos nos discursos sobre a graça.
Perito: Que divisão? Divisão pela luta do poder?
Eu: Ó perito, não só! Até posso dizer que tens razão,
mas falo das divisões doutrinais ou teológicas entre Catolicismo e protestantes ou grupos “fundamentalistas” como
Calvinismo e liberalismo moderno do conservadorismo.
Perito: Quais são?
Eu: A Igreja Católica (Romana) ensina que a graça é
mediada pelos os sacerdotes e os sacramentos, uma posição que geralmente os protestantes rejeitam. O Calvinista
glorifica a graça de Deus ao enfatizar ou sublinhando o desamparo absoluto do homem sem a graça. Os Arminianos
por exemplo, acredita que a graça de Deus colabora com o
a habilidade e a vontade do homem. Liberalismo moderno
acredita na capacidade do homem em decidir ou definir o
seu destino e subsequentemente efetuar a sua salvação
independentemente da graça Deus. Ao contrário/Oposto
liberalismo moderno, é Conservadorismo que crer a graça
de Deus é necessária para a salvação do homem. A graça
é importante, mas esta palavra não esta incluída no credo
Niceno.
Perito: Arminianos? São cristãos?
Eu: São, sim! É uma doutrina que rejeita a posição
Calvinista sobre “predestinação”. Esta doutrina surgiu
no século 17 liderada por Jacobus Arminius, o teólogo
protestante.
Voltando para o nosso discurso, a “graça” deriva da
palavra latina “gratia”. Não tem o mesmo significado como

a do grego “charis” que, para o teólogo Dodd, é ligada a
palavra Semita chanan, isto é, “favorecer”. É preciso dizer
que há uma raíz comum para esta palavra e poucas palavra para expressar a “graça” bem diferente do conceito
por exemplo, do pecado que pode ser expresso com várias
palavras – vício, culpa, falta, transgressão. Em Hebraico,
há duas palavras para expressar “graça” isto é, “favor” ou
“boa vontade” e a “atratividade” ou “gratidão”. Na língua
Grega, fora do contexto do Novo Testamento, o significado
da graça é “gratidão” e “atratividade”. Mas “atratividade”
e “gratidão” aplicam-se nos contextos do Novo Testamento, mesmo que o sentido principal do uso da palavra é “o
favor de Deus para com o homem ou a humanidade”. Isto
mostra a dificuldade na definição da palavra “graça”.
Perito: Está bem! Mas como é que esta palavra é
usada no Antigo Testamento?
Eu: Pois é! O conceito da “graça” no A/T é mais
complexo porque o seu uso é raro.
Perito: Como?
Eu: Porque, os autores do A/T utilizam várias palavras para referir o conceito da graça. Por exemplo, no
Primeiro Livro do Samuel (1 Sam. 4,19) e Jeremias (Jer.
22,23) a palavra é usada no contexto da palavra chen
do verbo chanan que significa “dobrar” ou “inclinar-se”.
No livro dos Juízes, é usado como “favor condescendente” (Jz 21,22). Segundo os teólogos como Juancey, E.,
Dodd C. H., e Torrance, T. F., esta pala também aparece
como raiz dos alguns nomes como “Hanan ou Anane”
“Hananiah ou Anania,” “Hananeel ou Ananel” e “Hannah ou Ana”. Lembra-te que estes nomes são nomes
Hebraicos.
Perito: Mas estas palavras têm algo a ver com a graça de Deus?
Eu: Não! O uso desta palavra chen no A/T tem mais
a ver com a vida do dia a dia e não concretamente com
o abstrato. Isto é, a salvação ou a missão salvífica de
Deus como tal. Neste contexto, a palavra não tem um
significado teológico ou um conceito da redenção. Mas
encontramos também, o uso do chen na expressão da
graça de Deus ou favor divino de Deus para libertação
do homem. Um exemplo é a intervenção de Moisés durante a revolta do povo de Deus, depois da recepção
da lei de Deus. Dirigindo a sua frustração a Deus, Moisés sublinhou a “favor divino” recebido de Deus como
a base do seu pedido ou a sua súplica para que Deus
manifeste o seu “favor” - graça - mais uma vez (ver Exo.
33,13). Assim sendo, Deus revelou a sua graça “favor”
não merecida ao homem em entregar Moisés pela segunda vez a tábua da lei (Exo. 34; 5-8).
Ó Perito, é o mesmo favor que Deus manifeste na
libertação de Israel no Egipto e na sua viagem no deserto. Por causa do tempo, iremos continuar o nosso
discurso. Até breve
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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Dia Mundial do Doente
O Santuário de S. Bento da Porta Aberta celebrou, a
11 de Fevereiro, o Dia Mundial do Doente com uma
Eucaristia presidida pelo bispo auxiliar de Braga D.
Francisco Senra Coelho.

N

a homilia, o prelado realçou o contributo da
Igreja, ao longo da história, para o acolhimento dos frágeis pela doença, pela idade e pela
pobreza. «É muito grande o testemunho que
a Igreja deu ao longo dos séculos no acolhimento, através de instituições, de associações de fiéis», salientou D.
Francisco Senra Coelho, citando como exemplos as Santas Casas de Misericórdia, as leprosarias, as Irmandades e
Confrarias. Instituições que, notou, desenvolveram ações
de «grande mérito a nível da saúde, do acolhimento dos
idosos e das pessoas com deficiência».
Neste contexto, o bispo lembrou ainda o «contributo muito especial» do Santuário de S. Bento da Porta
Aberta (Arciprestado de Terras de Bouro) para o desenvolvimento da ciência médica, através da investigação
operada pelos monges beneditinos, as farmácias dos
mosteiros, dos conventos mendicantes.
No final foi deixado um agradecimento a todos
quantos se deslocaram ao Santuário para esta celebração anual, especialmente aos familiares e cuidadores
dos doentes.
Notícia, Diário do Minho 12-02-2018

  

10
SÃO BENTO da PORTA ABERTA . MARÇO 2018

e com toda a sua vida: a fraternidade universal, a civilização
do amor.
«Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as
tuas veredas».

MARÇO DE 2018
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“MOSTRA-ME,
SENHOR, OS TEUS
CAMINHOS
E ENSINA-ME AS
TUAS VEREDAS”
(SL 25, 4).

O

rei e profeta David, autor deste salmo, estava oprimido pela angústia e pela pobreza, e sentia-se em
perigo perante os seus inimigos. Gostaria de encontrar um caminho para sair daquela situação dolorosa, mas não tinha forças para tal.
Então, ergueu os olhos para o Deus de Israel que, desde
sempre, protegeu o seu povo. Invocou-O com esperança,
para que viesse em seu auxílio. A Palavra de Vida deste mês
sublinha, de uma forma especial, este pedido para conhecer os caminhos e as veredas do Senhor, qual luz para as
decisões, sobretudo nos momentos difíceis.
«Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as
tuas veredas».
Também na nossa vida, acontece ter que se tomar decisões, que implicam a nossa consciência e a nossa pessoa. Por
vezes, temos diante de nós muitas opções possíveis e ficamos
indecisos sobre qual será a melhor. Outras vezes temos a sensação de não ver nenhuma saída...
Procurar um caminho para poder avançar, é algo de
profundamente humano, e por vezes precisamos de pedir
ajuda a quem consideramos nosso amigo.
A fé cristã faz-nos entrar na amizade com Deus. Ele é o
Pai, que nos conhece profundamente e quer acompanhar-nos no nosso caminho.
Todos os dias Ele convida cada um de nós a entrar livremente numa aventura, tendo como bússola o amor desinteressado para com Ele e para com todos os seus filhos. Os caminhos, as veredas, são também ocasiões de encontro com
outros viajantes e de descoberta de novas metas a partilhar.
O cristão nunca é uma pessoa isolada, mas faz parte de um
povo em direção ao desígnio de Deus Pai sobre a humanidade. Desígnio que Jesus nos revelou com as suas palavras

E os caminhos do Senhor são destemidos. Às vezes parecem estar quase fora das nossas possibilidades, como as
pontes de corda lançadas entre as paredes das rochas, nas
montanhas. Eles desafiam hábitos egoístas, preconceitos, falsa
humildade, abrindo-nos horizontes de diálogo, de encontro,
de trabalho pelo bem comum. De modo especial, exigem de
nós um amor sempre novo, assente sobre a pedra firme do
amor e da fidelidade de Deus para connosco. Amor capaz de
chegar até ao perdão, condição indispensável para construir
relacionamentos de justiça e de paz entre as pessoas e entre
os povos.
O mero testemunho de um gesto de amor simples, mas
autêntico, pode iluminar o caminho no coração dos outros. Na
Nigéria, durante um encontro onde jovens e adultos puderam
partilhar experiências pessoais de amor evangélico, uma menina chamada Maya contou: «Ontem, enquanto estávamos a
brincar, um menino empurrou-me e eu caí. Ele disse-me “desculpa” e eu perdoei-lhe».
Estas palavras abriram o coração de um homem cujo
pai tinha sido assassinado pelos Boko Haram. Ele confessou:
«Olhei para a Maya. Se ela, que é uma criança, conseguiu perdoar, significa que também eu posso fazer o mesmo».
«Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as
tuas veredas».
Se quisermos confiar num guia seguro para o nosso caminho, recordemos que Jesus disse de si mesmo: «Eu sou o
Caminho...» (Jo 14, 6). Na Jornada Mundial da Juventude de
1989, em Santiago de Compostela, Chiara Lubich, dirigindo-se aos jovens ali reunidos, encorajou-os com estas palavras:
«[...] Ao definir-se a si mesmo como “o Caminho”, Jesus
quis dizer que devemos caminhar como Ele o fez [...]. Pode
dizer-se que o caminho percorrido por Jesus tem um nome:
amor [...]. O amor que Jesus viveu e nos trouxe é um amor
especial e único [...]. É o mesmo amor que arde em Deus
[...]. Mas amar a quem? Amar a Deus é, com certeza, o nosso primeiro dever. Depois, amar cada próximo [...].
Da manhã à noite, cada relacionamento com os outros
deve ser vivido com este amor. Em casa, na universidade,
no trabalho, nos recintos desportivos, nas férias, na igreja,
nas ruas, devemos aproveitar as várias ocasiões para amar
os outros como a nós mesmos, vendo Jesus neles, sem deixar ninguém de lado, mas sendo os primeiros a amar cada
um [...]. Entrar, o mais profundamente possível, na alma do
outro. Compreender realmente os seus problemas, as suas
exigências, as suas dificuldades, bem como as suas alegrias,
para poder compartilhar tudo com ele [...]. De certa maneira, fazer-se o outro. Como Jesus que, sendo Deus, se fez, por
amor, homem como nós. Assim, o próximo sentir-se-á compreendido e aliviado, porque tem quem o ajude a carregar
os seus pesos, os seus sofrimentos. Alguém que partilha as
suas pequenas felicidades.
“Viver o outro”, “viver os outros”: este é um grande
ideal, um ideal supremo [...].
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EGIPTO

Igreja dedicada aos 21
mártires coptas degolados
na Líbia é inaugurada na
província de Minya

V

ai ser inaugurada hoje, dia 15 de Fevereiro, uma
igreja no Egipto dedicada aos 21 cristãos coptas
decapitados por terroristas do auto-proclamado
Estado Islâmico numa praia da Líbia em 2015.
A construção deste templo teve início logo em Abril
desse ano, com o apoio do governo egípcio. A igreja foi
erguida na cidade de Our, perto da aldeia de Samalot,
na província de Minya, de onde eram originários quase
todos estes cristãos que se encontravam a trabalhar na
Líbia quando foram sequestrados pelos jihadistas em
Dezembro de 2014.
Segundo a agência de notícias Fides, os familiares
dos cristãos assassinados deverão participar na cerimónia de inauguração.
A data escolhida para a inauguração deve-se ao facto de o Papa copta Tawadros II ter decidido inscrever –
acrescenta ainda a Fides – “os 21 cristãos no livro dos
mártires da Igreja Copta” tendo estabelecido que “a sua
memória se celebre neste dia”.
Os jihadistas transformaram o assassinato destes 21
cristãos, recorde-se, num acto de propaganda ao terror,
filmando a execução e enviando uma “mensagem assinada com sangue à nação da cruz”.
O Bispo copta católico de Guiza, no Egipto, D. Anba
Antonios Aziz Mina, recordou, citado pela AciDigital,
“que estas novas vítimas do ISIS (os jihadistas do auto-proclamado Estado Islâmico) morreram como mártires”, acrescentando que “o nome de Jesus foi a última
palavra que saiu dos seus lábios”.
“Assim como na paixão dos primeiros mártires, confiaram-se nas mãos daquele que logo ia recebê-los. E assim – acrescentou o Prelado – celebraram a sua vitória,
a vitória que nenhum assassino poderá lhes tirar. Esse
nome sussurrado no último momento é como o selo de
seu martírio.”
A inauguração desta igreja dedicada aos 21 mártires,
faz lembrar que o Egipto é, de facto, um país que tem estado na mira dos radicais islâmicos e que a comunidade
cristã é um dos seus principais alvos.
Ainda recentemente, uma delegação do secretariado italiano da Fundação AIS visitou este país tendo-se
encontrado com Tawadros II.

A delegação testemunhou as inúmeras medidas de
segurança que foram tomadas entretanto para proteger
todas as igrejas. “Mas o que mais nos impressionou durante este tempo” – explicou Alessandro Monteduro,
director do secretariado italiano da Fundação AIS – “foi o
vigor e a beleza da fé dos cristãos coptas do Egipto que,
apesar dos ataques, apesar do terror criado pela acção
dos grupos fundamentalistas islâmicos, não deixaram de
se reunir nas igrejas.”
  
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 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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