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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

O Papa Francisco, em 2015, proclamou o dia 1 
de Setembro de cada ano, como o DIA MUN-
DIAL DE ORAÇÂO PELA CRIAÇÃO. Uma cele-
bração que já era feita pela Igreja Ortodoxa e 

em 2017, o papa e o Patriarca Bartolomeu de Constan-
tinopla, assinaram uma Mensagem comum de apelo à 
oração pela criação e que publicamos neste número do 
nosso Boletim. Por isso, convidamos os nossos leitores e 
amigos a fazerem do dia 1 de Setembro e sempre oração 

pela criação, hino de louvor ao nosso Criador. 
Como é do conhecimento dos nossos 

leitores, temos tido uma preocupação 
ecológica, na linha de S. João Paulo 

II ou do Papa Francisco. Durante vá-
rios anos, publicámos uma página 
do Boletim dedicado à sensibiliza-
ção para a admiração e defesa da 
Natureza (“CRISTÂOS PELO AM-
BIENTE “).

Também é conhecida de to-
dos o nosso empenho em dotar o 

nosso único Parque Nacional, o da 
Peneda – Gerês, de um protector ce-

leste, S. João Gualberto, cuja festa se 
celebra na nossa Basílica a 12 de Julho.
Podemos dizer, sem margem para dúvi-

das, que estamos altamente empenhados em de-
fender e promover a nossa riqueza florestal, não fossem 
os filhos espirituais de S. Bento verdadeiros defensores 

da Natureza e respeitadores da mesma.
Assim, na oração pela criação, começamos o mês de 

Setembro.
Logo, no dia seguinte, dia 2, é dia de oração pelos 

nossos irmãos perseguidos por causa da sua e nossa 
Fé, em colaboração com a Fundação Pontifícia AJUDA À 
IGREJA QUE SOFRE e da Militia Sanctae Mariae – cavalei-
ros de Nossa Senhora. É uma urgência e um imperativo 
rezarmos intensamente pelos cristãos perseguidos. Na 
nossa Basílica, cada dia 7, é dedicado à oração por estes 
nossos irmãos assassinados, obrigados ao exílio, violen-
tados e perseguidos ferozmente em muitas regiões do 
mundo. Podemos e devemos associarmo-nos em nos-
sa casa e/ou nas nossas comunidades a esta intenção. 
Ainda recentemente o Papa Francisco nos alertou para 
o facto de nunca na história da Igreja ter havido tantos 
mártires cristãos. Alguém, cristão, pode ficar indiferente 
sem negar a sua fé?

Peregrinos de S. Bento da Porta Aberta! Cristãos que 
nos lêem! A hora é de oração e de acção, seguindo a sá-
bia Regra de S. Bento que, sem o dizer expressamente, 
nos convoca para nos comprometermos na vida de todos 
os dias para a oração e a acção. Não podemos ficar indi-
ferentes perante um mundo que nos desafia sem contra-
dizermos aquilo em que dizemos a acreditar.

Caro leitor, mesmo em tempo de lazer, lembre-se de 
DEUS NÃO FAZ FÉRIAS. E nós, FAZEMOS FÉRIAS DE DEUS? 

“Pai nosso…e não nos deixeis cair em tentação!”, a 
tentação da indiferença.
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ROMARIA EM HONRA DE  
S. BENTO DA PORTA ABERTA
10 A 15 DE AGOSTO

Peregrinar 
em segurança 
Julho e Agosto

Se veio a pé a S. Bento da Porta Aberta encon-
trou, durante a noite, dois postos de atendi-
mento ao peregrino nas Cerdeirinhas (Vieira 
do Minho) e Sta. Marta de Bouro (Amares), 

coordenados pelo Destacamento da GNR da Póvoa 
de Lanhoso e assegurados por voluntários e também 
pelo Núcleo de Escuteiros de Vieira do Minho. Nes-
tes postos estiveram disponíveis serviços de primei-
ros socorros, café, água, biscoitos, fruta e coletes 
reflectores.

A Mesa da Irmandade de S. Bento da Porta sente 
que é seu dever de gratidão agradecer a todos os vo-
luntários que se disponibilizaram para prestar apoio 
nocturno aos peregrinos que, neste verão, foram a S. 
Bento. A vossa presença amiga e solidária, bem no espí-

rito do nosso Santo Patriarca, ajudou-nos a concretizar 
e reforçar a vontade de, na esteira da Regra de S. Bento, 
fazermos um acolhimento fraterno e amigo a todos os 
devotos de S. Bento. Bem haja cada um e todos os que 
se voluntariaram, em espírito beneditino, para cristiani-
zar ainda mais cada peregrino , mostrando o quanto é 
importante a dádiva da gratuidade. Bem hajam!

Crianças homenagearam S. Bento 
da Porta Aberta no primeiro  
dia de Romaria | 10 de Agosto

As crianças das Oficinas de Trabalho de 
Verão do Gerês, Moimenta, Rio Caldo 
e o ATL do Centro de Solidariedade So-
cial de Valdozende foram convidadas a 

homenagear S. Bento da Porta Aberta. Desen-
volveram quadras e desenhos alusivos ao Pai e 
Padroeiro da Europa, venerado no seu Conce-
lho, Terras de Bouro que foram expostas, hoje 
de manhã, em forma de lona, na Cripta da Basí-
lica. Foi inaugurada a exposição com a presença 
das crianças, da Irmandade de S. Bento da Por-
ta Aberta e da CM Terras de Bouro. O objectivo 
desta iniciativa é envolver as crianças do Con-
celho, onde o Santuário está inserido e mostrar 
a forma carinhosa com que as mesmas tratam 
S. Bento. A alegria das crianças foi muita para 
verem os seus desenhos e quadras expostos.  
A exposição pode ser visitada por todos os pere-
grinos que rumam até S. Bento da Porta Aberta.
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Todos que visitaram a Basílica 
de S. Bento da Porta Aberta, no 
dia 12 de Agosto disfrutaram 
de uma tarde cultural, com 
animação de vários grupos que 
animaram diferentes espaços do 
Santuário.

Apoio ao 
peregrino 
pelas 
crianças

 

Na tarde do primeiro dia de Romaria, 
em colaboração com o Destacamen-
to da GNR da Póvoa de Lanhoso, as 
crianças do Concelho distribuíram 

folhetos informativos, sobre como peregrinar 
em segurança, aos peregrinos da nossa Basílica. 
Lembraram que se vieram a pé devem andar em 
fila indiana, sinalizar o início e o fim dos grupos, 
usar colete reflector, não usar auscultadores de 
rádio, não andar sozinho durante a noite, etc.

TERCEIRO DIA DE ROMARIA EM HONRA 
DE S. BENTO DA PORTA ABERTA
12 DE AGOSTO
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Concertinas pelos Primos Castro

Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior de Vieira do Minho

Rancho Folclórico de Valdozende

Procissão de velas
12 de Agosto | S. Bento da Porta Aberta

 

Cumpriu-se, mais uma vez, a procissão de velas em 
união com Fátima, na Basílica de S. Bento da Porta 
Aberta. Esta procissão traz ao Santuário centenas de 
peregrinos, todos os anos, em plena Romaria ao Pai e 

Padroeiro da Europa. A procissão saiu da Basílica em direcção à 
Carvalha e voltou pelo Pórtico e Via Sacra do Santuário. 

Contou com a presença de muitos romeiros, que no final da 
mesma tocaram e dançaram em frente ao Santuário homena-
geado assim S. Bento da Porta Aberta.
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PRINCIPAL DIA DE ROMARIA | 13 de AGOSTO | COM VÁRIOS MOMENTOS DE RELIGIOSIDADE 

D. Francisco Senra Coelho presidiu 
à Solene Eucaristia da Romaria  
de S. Bento da Porta Aberta 

 

O Arcebispo eleito de Évora defendeu, que a 
Europa tem de se reencontrar urgentemen-
te com o seu patrono S. Bento. D. Francisco 
Senra Coelho sublinhou mesmo a urgência 

da sementeira do “Ora et Labora” na sociedade atual. 
Na Eucaristia solene a que presidiu no principal dia de 
romagem em honra de S. Bento da Porta Aberta, o pre-
lado abordou ainda o flagelo dos incêndios no Algarve, 
apontando o dedo aos responsáveis pelo ordenamento 
do território e a segurança do território. Por fim, não 
esqueceu a Semana Nacional das Migrações. 

 
Os beneditinos espalharam-se pela Europa e sou-

beram oferecer-lhe Cristo, conservando a sua unidade 
religiosa, por isso, Paulo VI proclamou, em 1964, São 
Bento, Padroeiro da Europa. Portugal, as suas gentes do 
Norte, deste Minho onde nos encontramos, usufruem 
da sabedoria beneditina e do seu extraordinário equi-
líbrio antropológico e ético. Que o espírito beneditino 
renasça e inspire os nossos atos e a nossa Pastoral.

 
 
PRENDA PARA D. FRANCISCO SENRA COELHO 
 
A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta ofereceu, 

no final da Eucaristia Solene, uma imagem de S. Ben-
to ao Arcebispo eleito de Évora, que foi durante quatro 
anos Bispo Auxiliar de Braga. 

O gesto visou agradecer ao prelado todo o seu tra-
balho e dedicação que teve em relação ao Santuário 

de S. Bento da Porta Aberta. D. Francisco Senra Coelho 
agradeceu o gesto e revelou que irá olhar para esta ima-
gem para aprender mais. Na sua homilia, o prelado já ti-
nha dedicado uma parte da sua reflexão para agradecer 
«a todos os que promovem esta Porta Aberta». «Muito 
obrigado a todos os que apoiam, a todos os que doam, 
a todos os que se esforçam, a todos os que governam, a 
todos os que administram, a todos os que trabalham, a 
todos os que aqui celebram e que fazem aqui acontecer 
a vida litúrgica e espiritual. Como minhoto, sinto neste 
santuário uma interpelação permanente».

 
 
PROCISSÃO EM HONRA DE S. BENTO 
FOI PONTO ALTO DA ROMARIA 
 

Majestosa Procissão em Honra de S. Bento, onde ocorre-
ram numerosos peregrinos e forasteiros movidos pela a fé. 
Este cortejo religioso foi composto por vários andores de-
corados com flores naturais. Houve também a represen-
tação de vários quadros bíblicos, recriados por cerca de 
cem figurantes. Participou ainda a Irmandade de S. Bento, 
Bombeiros de Terras de Bouro, Escuteiros, Estudantes Uni-
versitários e Moto Club da Serra do Gerês. Terminou com 
a bênção do Santo Lenho em frente ao Santuário.

 
Notícia do Diário do Minho 14-08-2018
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Em memória

As Irmãs Cistercienses de São Bento querem 
recordar com emoção e saudade, a profunda 
amizade que as ligou durante vários anos ao 
falecido Dom António Rafael, Bispo Emérito 

de Bragança – Miranda (+ 29/07/2018). 
“A cada ano vinha celebrar na nossa capela, duran-

te a sua semana de férias no Santuário, e partilhava o 
almoço com a Comunidade. O dia nunca terminava sem 
terem celebrado juntos, a Liturgia das Horas.

Encontrámo-nos a última vez, no mês de Abril de 
2016. Acompanhadas com nossos amigos comuns o P. 
João Carlos da Costa Morgado Pró-Vigário Geral de La-
mego, e o Padre José Francisco Carvalho da Silva, chan-
celer também de Lamego, fomos visitá-lo na casa de 
Betânia onde ele estava retirado. Nessa altura tivemos 
a alegria de mais uma vez rezar e falar com ele e com a 
sua irmã. 

Junto do Senhor e de São Bento, Santa Escolástica, 
São Bernardo e Santa Umbelina que ele amava tanto, 
temos a certeza que, na Liturgia celeste, ele interceda 
pela nossa pequena comunidade e por todos os devo-
tos de São Bento. E nós, continuando o nosso caminho 
na escola do serviço do Senhor, não nos esquecemos 
de encomendar a sua alma a Misericórdia de Deus que 
ele tanto amou e serviu como pastor das Suas ovelhas.” 

A Romaria de S. Bento 
da Porta Aberta, desde 
há muitos anos, que era 
conhecida pelo seu grandioso 
espectáculo de artifício. Eram 
muitos os fogueteiros que se 
reuniam, naquele espaço para 
que cada um, à vez, pudesse 
honrar S. Bento com o fogo 
mais bonito. Hoje em dia há 
fogo de artifício nos dias 12 
e 13 e como não podia deixar 
de ser, a sessão continua a ser 
grandiosa.

Marco Alexandre Miranda Soares

M
arco A

lexandre M
iranda Soares
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IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

SETEMBRO
 
2 | domingo | 15h | Peregrinação pelos cristãos perseguidos, com 
a colaboração da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre e 
da Militia Sanctae Mariae. Haverá uma concentração junto ao 
cruzeiro, caminhando em silêncio pela Via Sacra do Santuário até 
à Cripta. Durante a caminhada os sinos tocam afinados. 
15h30 | Rosário
16h | Eucaristia pelos Cristãos perseguidos presidida pelo 
Senhor Bispo D. Ximenes Belo. Exposição de objectos litúrgicos 
destruídos no Iraque numa igreja pelo autodenominado Estado 
Islâmico.  
5 | quarta-feira | 10h30 | Memória de Sta. Teresa de Calcutá.  
6 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo 
Sacramento, na Capela da Adoração. 
7 | sexta-feira | 10h30 | Oração pelos Cristãos perseguidos.
8 | sábado | Natividade da Virgem Santa Maria. Aniversário de 
Nossa Senhora.
15h30 | Rosário
9 | domingo | Exposição do Santíssimo Sacramento na Cripta.
14 | sexta-feira | 10h30 | Exaltação da Santa Cruz
15 | sábado | Senhora das Dores. Dia de Oração pelas Famílias.
21 | sexta-feira | S. Mateus
27 | quinta-feira | S. Vicente de Paulo. Dia dedicado às 
conferências Vicentinas.
29 | sexta-feira | Dia dedicado aos Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel 
e S. Rafael.

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

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

CRIPTA 
VISITADA  
–10,00€
Referência: 050.1047

NOVENA 
A S. BENTO
 – 3,00€
Referência: 050.8127

A Casa das Estampas situa-se no Santuário de São Bento da Porta Aberta e dispõe de vários artigos religiosos. De forma a chegar mais 
rapidamente a todos os peregrinos, onde quer que se encontrem,  lançou a sua loja online, em http://loja.sbento.pt

Com vários artigos disponíveis no seu catálogo, encontrará livros sobre São Bento, terços, dezenas, imagens religiosas, 
entre outros. Caso não encontre o artigo que procura contacte-nos e tentaremos satisfazer o seu pedido.

CASA DAS ESTAMPAS 
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1 de Setembro 

Dia Mundial de Oração  
pela Criação

O Papa Francisco e o Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla, Bartolomeu, divulgaram em 
1 de Setembro de 2017, uma mensagem con-
junta por ocasião do Dia Mundial de Oração 

pelo Cuidado da Criação, na qual ressaltam sua preo-
cupação pela deterioração do meio ambiente causada 
pela ação humana e suas perigosas consequências.

Na mensagem, Francisco e Bartolomeu fizeram um 
apelo veemente a deixar de lado atitudes egoístas e 
mercantilistas na relação com o meio ambiente e a as-
sumir o encargo que Deus fez à humanidade de coope-
rar na “guarda e proteção do ambiente natural”.

Aqui fica a citada MENSAGEM ECUMÉNICA:
«A narração da criação oferece-nos uma visão pa-

norâmica do mundo. A Sagrada Escritura revela que, 
«no princípio», Deus designou a humanidade como 
cooperadora na guarda e proteção do ambiente natu-
ral. Ao início, como lemos no Génesis (2, 5), «ainda não 
havia arbusto algum pelos campos, nem sequer uma 
planta germinara ainda, porque o Senhor Deus ainda 
não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ho-
mem para a cultivar». A terra foi-nos confiada como 
dom sublime e como herança, cuja responsabilidade 
todos compartilhamos até que, «no fim», todas as coi-
sas no céu e na terra sejam restauradas em Cristo (cf. 
Ef 1, 10). A dignidade e a prosperidade humanas estão 
profundamente interligadas com a solicitude por toda 
a criação.

«No período intermédio», porém, a história do 
mundo apresenta uma situação muito diferente. Re-
vela-nos um cenário moralmente decadente, onde as 
nossas atitudes e comportamentos para com a criação 
ofuscam a vocação de ser cooperadores de Deus. A 
nossa tendência a romper os delicados e equilibrados 
ecossistemas do mundo, o desejo insaciável de mani-
pular e controlar os limitados recursos do planeta, a 
avidez de retirar do mercado lucros ilimitados: tudo isto 
nos alienou do desígnio original da criação. Deixamos 
de respeitar a natureza como um dom compartilhado, 
considerando-a, ao invés, como posse privada. O nosso 
relacionamento com a natureza já não é para a susten-
tar, mas para a subjugar a fim de alimentar as nossas 
estruturas.

As consequências desta visão alternativa do mun-
do são trágicas e duradouras. O ambiente humano e o 
ambiente natural estão a deteriorar-se conjuntamente, 
e esta deterioração do planeta pesa sobre as pessoas 
mais vulneráveis. O impacto das mudanças climáticas 
repercute-se, antes de mais nada, sobre aqueles que 
vivem pobremente em cada ângulo do globo. O dever 
que temos de usar responsavelmente dos bens da terra 
implica o reconhecimento e o respeito por cada pes-
soa e por todas as criaturas vivas. O apelo e o desafio 
urgentes a cuidar da criação constituem um convite a 
toda a humanidade para trabalhar por um desenvolvi-
mento sustentável e integral.

Por isso, unidos pela mesma preocupação com a 
criação de Deus e reconhecendo que a terra é um bem 
dado em comum, convidamos ardorosamente todas as 
pessoas de boa vontade a dedicar, no dia 1 de setem-
bro, um tempo de oração pelo ambiente. Nesta oca-
sião, desejamos elevar uma ação de graças ao benévolo 
Criador pelo magnífico dom da criação e comprometer-
-nos a cuidar dele e preservá-lo para o bem das gera-
ções futuras. Sabemos que, no fim de contas, é em vão 
que nos afadigamos, se o Senhor não estiver ao nosso 
lado (cf. Sal 126/127), se a oração não estiver no cen-
tro das nossas reflexões e celebrações. Na verdade, um 
dos objetivos da nossa oração é mudar o modo como 
percebemos o mundo, para mudar a forma como nos 
relacionamos com o mundo. O fim que nos propomos é 
ser audazes em abraçar, nos nossos estilos de vida, uma 
maior simplicidade e solidariedade.

A quantos ocupam uma posição de relevo em âm-
bito social, económico, político e cultural, dirigimos um 
apelo urgente a prestar responsavelmente ouvidos ao 
grito da terra e a cuidar das necessidades de quem está 
marginalizado, mas sobretudo a responder à súplica de 
tanta gente e apoiar o consenso global para que seja sa-
nada a criação ferida. Estamos convencidos de que não 
poderá haver uma solução genuína e duradoura para o 
desafio da crise ecológica e das mudanças climáticas, 
sem uma resposta concertada e coletiva, sem uma res-
ponsabilidade compartilhada e capaz de prestar contas 
do seu agir, sem dar prioridade à solidariedade e ao 
serviço.»
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A Palavra deste mês é retirada de um texto 
atribuído a Tiago, figura de relevo na Igreja 
de Jerusalém. Ele recomenda aos cristãos a 
coerência entre o crer e o agir.

No trecho inicial da carta, sublinha-se uma con-
dição essencial: libertar-se de toda a malícia para re-
ceber a Palavra de Deus, deixando-se guiar por ela 
no caminho para a plena realização da vocação cristã.

A Palavra de Deus tem uma força própria: ela é 
criadora, produz frutos de bondade, tanto em cada 
pessoa, como na comunidade. Constrói relaciona-
mentos de amor de cada um de nós com Deus, mas 
também entre todos nós. Ela – diz Tiago – já foi “plan-
tada” em nós.

«Recebei com mansidão a Palavra em vós semeada, 
a qual pode salvar as vossas almas».

Mas como? Sem dúvida porque Deus, desde a 
criação, pronunciou uma Palavra definitiva: o homem 
é “imagem” de Deus. De facto, cada criatura humana 
é o “tu” de Deus, chamado à existência para partilhar 
a Sua vida de amor e comunhão.

Para os cristãos, é pelo sacramento do batismo 
que somos inseridos em Cristo, Palavra de Deus, que 
entrou na História humana. Mas Ele depositou a se-
mente da Sua Palavra em cada ser humano, chaman-
do-o ao bem, à justiça, a dar-se aos outros e a comu-
nicar. Se a semente for recebida e cultivada com amor 
na própria “terra”, é capaz de produzir vida e frutos.

«Recebei com mansidão a Palavra em vós semeada, 
a qual pode salvar as vossas almas».

O lugar privilegiado onde Deus nos fala é a Bíblia, 
que, para os cristãos, tem o seu ponto culminante nos 
Evangelhos. É preciso que aceitemos a Sua Palavra, 
na leitura amorosa da Escritura, para que, ao vivê-la, 
possamos ver os seus frutos.

Também podemos escutar Deus no mais profun-
do do nosso coração. Mas ali apercebemo-nos de 
que há uma invasão de muitas “vozes” e “palavras”: 
slogans, propostas de escolha, modelos de vida, mas 
também preocupações e medos… Como reconhecer 
então a Palavra de Deus e dar-lhe espaço, para que 
ela viva em nós?

É preciso desarmar o coração e “rendermo-nos” 
ao convite de Deus, colocando-nos assim numa escu-
ta livre e corajosa da Sua voz que, muitas vezes, é a 
mais suave e discreta.

Ela pede-nos para sairmos de nós próprios e 
aventurar-nos pelo caminho do diálogo e do encon-
tro com Ele e com os outros. Convida-nos a colaborar 
para que a humanidade seja melhor, e nos possamos 
reconhecer cada vez mais como irmãos.

«Recebei com mansidão a Palavra em vós semeada, 
a qual pode salvar as vossas almas».

A Palavra de Deus tem, efetivamente, a possibili-
dade de transformar o nosso quotidiano numa histó-
ria de libertação da escuridão, do mal pessoal e so-
cial. Mas, para isso, espera a nossa adesão pessoal e 
consciente, ainda que imperfeita, frágil e sempre em 
caminho.

Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos 
assemelhar-se-ão cada vez mais aos do próprio Jesus. 
Em nós irá reforçar-se a fé e a esperança no Amor de 
Deus, e os nossos olhos e os nossos braços vão abrir-
-se às necessidades dos irmãos.

Foi isto que Chiara Lubich sugeriu, em 1992: «Em 
Jesus notava-se uma profunda unidade entre o amor 
que Ele tinha pelo Pai celeste e o amor para com os 
homens seus irmãos. Havia uma extrema coerência 
entre as suas palavras e a sua vida. E isto atraía e fas-
cinava todos.

Assim deve acontecer connosco: devemos aceitar 
as palavras de Jesus com a simplicidade das crianças, 
pondo-as em prática na sua pureza e luminosidade, 
na sua força e radicalidade, para sermos seus discí-
pulos verdadeiros, como Ele quer, isto é, discípulos 
iguais ao Mestre: outros Jesus espalhados pelo mun-
do. Poderá haver, para nós, uma aventura maior e 
mais maravilhosa do que esta?» (1).

1) C. Lubich, Come il Maestro, in “Città Nuova” 36 (1992/4), p. 33. 

“RECEBEI COM 
MANSIDÃO A PALAVRA 
EM VÓS SEMEADA, A 
QUAL PODE SALVAR AS 
VOSSAS ALMAS”
(TG 1, 21)

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

SETEMBRO DE 2018
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Para assinalar o terceiro aniversário da encíclica do Papa 
Francisco sobre o cuidado da criação ‘Laudato Si’ (Louva-
do Sejas, meu Senhor), o Vaticano organizou no início de 
Julho uma conferência com o título ‘Saving our Common 

Home and the Future of Life on Earth’ (Salvar a nossa Casa Co-
mum e o futuro da vida na Terra).  Na sua viagem de regresso, D. 
Peter Loy Chong, Arcebispo de Suva nas Ilhas Fiji, visitou a sede 
internacional da Fundação pontifícia  Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS/ACN), na Alemanha.  

O arquipélago das Fiji, no Sul do Pacífico, representa um 
destino famoso para mergulhadores e turistas, sobretudo da 
Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos da América. A capital 
Suva é o centro económico e político do país. No entanto, pou-
ca gente sabe que este paraíso corre perigo de desaparecer. A 
Fundação AIS conversou com D. Peter Loy Chong sobre as conse-
quências das alterações climáticas  e o sofrimento dos habitan-
tes das Ilhas Fiji. 

Fundação AIS: Acabou de estar em Roma onde participou nos 
eventos relacionados com o terceiro aniversário da encíclica ‘Lau-
dato Si’ que, entre outras coisas, trata do problema das alterações 
climáticas. Porquê é que foi convidado a participar nesse encon-
tro? A cidade de Suva está afectada pelo fenómeno?

 D. Peter Loy Chong: Sem dúvida. O nível de água no oceano 
aumenta cada ano o que contribui para o desaparecimento da 
ilha. Muitos dos nossos lares estarão debaixo da ágoa nos pró-
ximos 50 anos. Isto não são apenas estatísticas, vemo-lo todos 
os dias. Antigamente na nossa ilha todas as pessoas procuravam 
construir as suas casas perto da água, era um sinal de desenvol-
vimento. A gente do mar considerava-se mais civilizada que as 
pessoas das montanhas. O meu avó construiu a sua casa a 50 
metros do mar. O ar era bom e era muito fácil pescar. Mas agora 
estão quase dentro do mar, de modo que neste momento já não 
se pode construir ali mas antes mais perto das colinas porque o 
mar está a aproximar-se perigosamente. 

Fundação AIS: Mas são alterações pontuais que apenas 
afectam algumas pessoas ou o impacto destas alterações afec-
tam todos nas Ilhas Fiji?

D. Peter Loy Chong: Não é algo pontual, muito pelo contrá-
rio. Nos próximos anos, os habitantes de 34 aldeias costeiras das 
Fiji serão obrigados a mudar as suas casas por causa da subida do 
nível do mar. O Governo das Fiji identificou estas aldeias como 
suscetíveis de sofrer os efeitos das alterações climáticas  nos pró-
ximos cinco a dez anos. E já está a acontecer, por exemplo numa 
aldeia da província de Bua - a segunda maior ilha do arquipéla-
go - que teve que ser recolocada em Yadua, numa ilha vizinha. 
Existem planos para deslocar também uma outra aldeia, Tavea.

Fundação AIS: Muitas pessoas não acreditam que a situa-
ção seja tão grave, incluso dentro da Igreja Católica, apesar do 
esforço que o Santo Padre está a dedicar a este tema. Que lhes 
diria?

D. Peter Loy Chong: Há pouco estive a trabalhar num docu-
mento para uma declaração sobre este tema com muitas pes-
soas de várias nações do Pacífico. No primeiro esboço sugeriu-se 
que fosse escrito “as alterações climáticas  afectarão as nossas 
possibilidades, as nossas oportunidades” falando do turismo e 
do desenvolvimento. Mas não é isto. Para nós não é apenas uma 
ameaça ao nosso desenvolvimento nem se trata de perder opor-
tunidades; trata-se das nossas vidas, da nossa sobrevivência, da 
nossa comida... É uma questão de vida ou morte. No primeiro es-
boço falava-se também de “aprender a viver nesta situação” mas 
estamos a falar de sofrimento, de extinção. Como posso dizer ao 
meu povo que “tem que aprender a viver com isto”?

Fundação AIS: De que forma continua a ser difícil para al-
gumas pessoas entender qual o papel da Igreja neste âmbito? 
Não será antes um problema económico e político?

D. Peter Loy Chong: Creio que há dois aspectos em que a 
Igreja desempenha um papel importante. Em primeiro lugar, 
este é um problema que afecta o núcleo da nossa vida e da nossa 
fé: a criação, que é um dom mas também uma responsabilidade 
que Deus nos deu para que tomássemos conta. Temos que nos 
interrogar se o estamos a fazer bem ou não.

 Em segundo lugar algo que me afecta directamente a mim 
como pastor, como consolar e acompanhar o sofrimento da mi-
nha gente? O seu pranto e a sua dor lembram-me os salmos do 
Antigo Testamento e como pediam a Deus para que ouvisse o 
grito da Sua gente. Por exemplo, no Salmo 12, onde rezamos 
“Até quando Senhor continuarás  a ignorar-me? Até quando me 
esconderás o Teu rosto?” A fé leva-nos a transformar o nosso 
sofrimento e angústia em oração, para que Deus escute o choro 
do meu povo.

 Por isso, não se trata apenas de algo externo, de economia 
ou política; trata-se de respeitar a Deus e a criação e minorar a 
dor de quem sofre.

Fundação AIS: O Papa Francisco fala de uma “conversão eco-
lógica”. Como explica este termo? Parece um pouco abstracto...

 D. Peter Loy Chong: O Santo Padre fala de uma conversão 
e creio que isto nos afecta a todos a nível internacional, mas 
também a nível nacional. As nossas ilhas estão a ser devasta-
das, os rios estão contaminados, as árvores cortadas... Como 
consequência a pesca desaparece das costas, agora os peixes 
encontram-se a vários quilómetros ao largo e tudo isto tem con-
sequências no modo de vida das pessoas humildes, pois quem 
quer pescar precisa de uma embarcação que custa dinheiro. 
Tudo isto faz com que as mulheres, por exemplo, não possam 
participar na pesca, antes pescavam nas margens mas agora já 
não há peixes naquelas áreas. Quer dizer que esta conversão 
deve dar-se também a  nível local. E deve ser uma conversão do 
coração. A conversão ecológica não acontece de forma isolada 
mas deve ser interior, de cada um. Deve ser aproximação a Deus, 
respeito pela criação, sobriedade e generosidade com todos os 
que - ainda que distantes geograficamente - são irmãos e estão 
em grande sofrimento. O meu povo chora, quem enxugará estas 
lágrimas? 

Fundação AIS: Pessoalmente, qual foi o momento mais im-
portante desse encontro em Roma? 

D. Peter Loy Chong: Para mim, um dos momentos mais im-
portantes foi escutar uma jovem poeta que leu uma poesia sobre 
como transmitir aos seus filhos aquilo que está a acontecer na 
sua ilha. Que vamos dizer aos que vêm depois, que irá dizer esta 
mãe ao seu filho dentro de 50 anos? Impressionou-me muito 
porque, ao ler o poema, ficou muito emocionada precisamente 
quando estava a declamar uma frase que começava com a pa-
lavra “a minha fé...” e não conseguia continuar, e repetiu várias 
vezes “a minha fé, a minha fé...” para tentar continuar com o 
poema... mas não conseguiu. Dei por mim a pensar que aquilo 
era algo providencial: temos que ser nós a acabar aquele poema, 
temos que acabar a frase “a minha fé...” A partir da minha fé, que 
resposta posso dar a esta angustia e a esta dor? 

Oceânia, à que pertencem as Ilhas Fiji, tem mais de 7.500 
ilhas pouco habitadas ou desertas, distribuídas por uma su-
perfície de 70 milhões de Km2. A Igreja dedica muita atenção 
a esta região única que alberga uma invulgar variedade de 
povos indígenas. O anúncio da fé entre as pequenas comu-
nidades, jovens, isoladas, cultural e linguisticamente muito 
diferentes é uma tarefa árdua e enriquecedora. Nos últimos 
dez anos, a Fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) 
apoiou com mais de cinco milhões de euros vários projectos 
pastorais na Oceânia.

 
Departamento de Informação da Fundação AIS | ACN Portugal

ILHAS FIJI

“Deus escutou o pranto 
do meu povo”
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HORÁRIO DAS MISSAS

INFORMAÇÕES ÚTEIS
A Basílica tem serviço de enfermagem disponível

Os peregrinos podem fazer refeições, a preços 
muito acessíveis, no Restaurante Self-Sevice do 
Hotel. Este também tem serviço de restauração, 
para visitantes ou festas familiares ou de convívio, 
além de serviço de quartos com excelentes 
condições que o tornam hotel de 4 estrelas.
Para grupos a Basílica dispõe de casas para 
reuniões, retiros ou jornadas de estudo ou de 
oração, adaptadas a diversas modalidades.

1.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.

EXPOSIÇÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO

Sugestão para peregrinos e simples devotos de S. Bento: 
Transformem sempre a vossa caminhada numa verdadeira 
“BUSCA DE DEUS“, tendo S. Bento como modelo.
Livros recomendados, de leitura simples, estão à venda 
na Casa das Estampas que ajudarão a retirar o maior 
proveito deste encontro com S. Bento

INFORMAÇÕES GERAIS 
Basílica de S. Bento  
da Porta Aberta

A Basílica de S. Bento da Porta Aberta nasceu de 
uma pequena ermida mandada construir em 1614 pelo 
Visitador do Arcebispo de Braga, Dom Frei Aleixo de 
Menezes, Cónego Miguel Figueira. Executou esta ordem 
o Pároco de Rio Caldo, P. João Rodrigues que dedicou esta 
ermida a S. Bento, em 1615, em homenagem ao grande 
monge nascido em Núrsia, Itália, no ano de 480. Em 21 de 
Março de 2015, Sua Santidade, o Papa Francisco, a pedido 
de  Sua Excia Reverendíssima, o Senhor Arcebispo de 
Braga e Primaz das Espanhas, Dom Jorge da Costa 
Ferreira Ortiga, por proposta da Mesa Administrativa, 
elevou à dignidade de Basílica o santuário de S. Bento 
da Porta Aberta, assinalando os 400 anos da fundação 
da primeira ermida.  A partir desta data, os peregrinos 
podem usufruir de inúmeras graças, para si e pelos 
defuntos, cumprindo os requisitos necessários para 
obterem as indulgências concedidas por Sua Santidade.

Festas principais: 21 de Março (dia do Trânsito ou Morte de 
S. Bento em 547); Dia 11 de Julho (S. Bento, Pai e Padroeiro da 
Europa); 12 de Julho (S. João Gualberto, monge beneditino, 
Padroeiro das florestas); 12 a 15 de Agosto (grande romaria 
popular em honra de S. Bento).
Ouras celebrações significativas ao longo do ano – 11 de 
Fevereiro (Dia Mundial do Doente); 19 de Março (Dia do Pai); 
1o Domingo de Maio (Dia da Mãe e do Trabalhador); 1 de 
Junho (Dia Mundial da Criança); 26 de Julho (Dia Nacional 
dos Avós). Nestes dias haverá sempre uma oração e 
bênção própria. Cada dia 7 haverá oração pelos cristãos 
perseguidos e no dia 15, oração pelas famílias. 

A Basílica está aberta todos os dias do ano, tendo 
horários diferentes no Inverno e no Verão.

Eucaristias à semana (segunda a sexta)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Vespertinas (sábados ou vésperas de dia santo)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Eucaristias Dominicais (domingo)
Inverno (Dezembro a Fevereiro)
Eucaristia na Basílica - 9h30
Eucaristia na Basílica - 11h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Verão (Março a Novembro)
Eucaristia na Basílica - 7h30
Eucaristia na Cripta - 9h30
Eucaristia na Cripta - 11h30
Rosário na Cripta - 15h30
Eucaristia na Cripta - 16h00 

Reitor da Basílica –  P. Adelino Costa e Sousa
Assessor de Pastoral – Matthew Aconi

A Basílica está aberta todos os dias do ano das 
7h30 até ao anoitecer, estando o trono de S. Bento 
acessível logo que abre. Nos meses de Julho e 
Agosto está acessível 24 horas por dia.

Assinatura anual: Portugal 7,5 euros; Estrangeiro 20 euros

geral@sbento.pt  |  t. 253 390 180
ou na Casa das EstampasTorne-se assinante 

do Boletim
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