
Órgão Oficial da Irmandade 
de São Bento da Porta Aberta · Rio Caldo 

Julho 2018
Ano LVIII. n.º 665

0,50€ (IVA INCLUIDO)

daPORTA ABERTA

S. Bento, Pai  
e Padroeiro  
da Europa

 
“Fulgurante de luz, Bento de 
Núrsia, glória de Itália e de toda 
a Igreja, resplandece como astro 
na cerração da noite…”. Papa Pio XII

 SÃO BENTO



EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

“Fulgurante de luz, Bento de Núrsia, 
glória de Itália e de toda a Igreja, 

resplandece como astro na cerração  
da noite…”.

Assim abre o documento do Papa Pio 
XII, “Fulgens Radiatur “, datado de 
21 de Março de 1947, no XIV cente-
nário da morte de S. Bento, procla-

mando este grande santo Pai da Europa.
De facto, a Europa acabava de 

viver anos de imenso terror de 
gigantesca destruição. Era uma 
época de “cerração da noite”. De 
noite espiritual, cultural, econó-
mica e de paz em perfeita e total 
escuridão. Era um tempo de noi-
te cerrada. Tempos de ódio e de 

divisão. Um pouco como os tem-
pos de desgraça em que nasceu e 

viveu S. Bento. Mas Bento, o nosso S. 
Bento da Porta Aberta, era e continua 

a ser “Fulgurante de luz” a iluminar a noi-
te cerrada que, também agora estamos a viver. 

Basta olhar à nossa volta: matança brutal de crianças 
inocentes antes de nascerem a que chamam “interrup-

ção voluntária da gravidez”, como se uma gravidez se 
pudesse “interromper” e depois voltar “a ligar”! Tem-
pos de abandono de velhos em casa, nos hospitais ou 
em lares. Tempos em que se quer legalizar a eutaná-
sia. Tempos de fraturas familiares… Este é, também um 
tempo de “cerração da noite”. E nós damos conta? Te-
mos consciência de que não podemos nem devemos 
ser espectadores indiferentes? S. Bento é um excelente 
exemplo para estes dias em que Deus nos permite viver.

Vale a pena reler o documento do Papa Pio XII re-
ferido acima, que está à venda na Casa Estampas no 
santuário. Seria uma boa maneira de prepararmos as 
celebrações do dia 11 de Julho (ver programa neste 
Boletim) e a festa de S. João Gualberto, filho espiri-
tual de S. Bento, fundador de um ramo beneditino, 
o dos Valumbrosanos, que vamos comemorar no dia 
12. Este santo beneditino, também conhecido como 
o “Homem do Perdão”, é um modelo de vida contra 
o ódio que comanda tantas das relações pessoais 
e internacionais. Recorde-se que S. João Gualberto 
perdoou ao assassino do seu irmão quando a men-
talidade da época propiciava a vingança. Também se 
comemora S. João Gualberto como o protector das 
florestas, pois deu início a uma famosa reflorestação 
do local onde instalou o seu primeiro mosteiro. S. João 
Gualberto pode chamar-se, sem receio de se exagerar, 
como um verdadeiro ecologista.

Vamos celebrar S. Bento. Vamos segui-lo como modelo!
Vamos conhecer mais e melhor S. João Gualberto!

“O homem de Deus (S. Bento) que brilhou nesta terra 
com tantos milagres não resplandeceu menos pela elo-
quência com que soube expor a sua doutrina “ (S. Gregó-
rio Magno, Diálogos,  II – 36 )
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TRANSMISSÃO 
EM DIRECTO 

PELO FACEBOOK
FACEBOOK/SAOBENTODAPORTAABERTA

10H30

S. BENTO PAI 
E PADROEIRO 
DA EUROPA

w w w . s b e n t o . p t

Foram muitos os Papas que escreveram, 
elogiando a Vida, Regra e herança espiritual 
de S. Bento. Recorde-se Pio XII, Paulo VI 
ou S. João Paulo II.

 

Dia 11 de Julho, é dia de S. Bento aquele quem 
Paulo VI chamou "de missionário da Paz, for-
mador da unidade, mestre da cultura e, prin-
cipalmente, grande promotor da vida cristã e 

organizador da vida monástica ocidental. Não foi sem 
razão que Pio XII lhe chamou Pai da Europa. Também 
Bento XVI de debruçou sobre esta figura ímpar de toda 
a cristandade. 

 
11 de Julho | quarta-feira
11H00 | Solene Eucaristia presidida por Sua Exa. 

Rev. ma Senhor Arcebispo Dom Jorge Ortiga, solenizada 
pelo Grupo Coral do Sameiro e Banda da Branca, segui-
da de procissão.

10h-18h | Atuação da Banda da Carvalheira, em vá-
rios espaços do Santuário.

 

12 de Julho | quinta-feira
10h30 | Dia de S. João Gualberto, proclamado por 

Papa Pio XII, em 1951 Padroeiro dos agentes florestais. 
Solene eucaristia celebrada pelo Senhor Padre Albino 
Carneiro.

Considerando que a Basílica de S. Bento da Porta 
Aberta se situa numa das mais importantes manchas 
florestais de Portugal, como uma riqueza faunística e 
florística únicas, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
e que há necessidade de valorizar espiritualmente este 
espaço natural, decorre neste momento a petição para 
elevar São João Gualberto a Padroeiro do Parque da Pe-
neda Gerês.
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Iluminados pela luz da fé, todos os Santos nos dei-
xaram grandes exemplos a seguir para usufruirmos 
o merhor possível do dom da vida que Deus, na 
Sua Bondade infinita, nos concedeu. Como pois é 

importante imitá-los para verdadeiramente vivermos!  
A eles devemos também recorrer para sempre vencer-
mos os enganos com que o demónio, pai da mentira, 
nos procura desviar  dos caminhos da verdadeira vida. 
Para vencermos essas tentações, importa pois não só 
meditar nos exemplos que os mesmos Santos nos dei-
xaram, mas também recorrer a eles para que, por nós, 
intercedam junto de Deus.

Para nos recordar esse poder de intercessão junto 
do Senhor, o nosso querido  e bondoso S. Bento inspi-
rou a cunhagem de uma Cruz e uma Medalho muito 
rica em belas e importantes lições. 

Um manuscrito, encontrado em 1415 no Mos-
teiro beneditino de Metten, na Alemanha, explica o 
alcanse dos dizeres que as letras e imagens que nela 
se encontram.

 Esta Medalha recebeu mesmo o reconhecimento 
oficial da Igreja, por meio de um decreto do Papa Bento 
XIV.

Como esta Medalha se encontra à disposição de to-
dos os devotos de S. Bento da Porta Aberta na loja dos 
objectos religiosos, vou procurar explicar todo o sim-
bolismo e significado das letras que nela se encontram.

A Medalho apresenta à frente, a imagem de São 
Bento segurando a cruz na mão direita. Com o sinal 
da cruz, S. Bento evangelizou, fez exorcismos e venceu 
suas próprias tentações. Na mão esquerda, ele traz o 
livro da Regra, que, como um pai zeloso, escreveu para 
melhor instruir e orientar a caminhada de seus filhos 
espirituais. À direita da imagem, um cálice recorda o 
episódio do vinho envenenado que alguém quis dar a 

S. Bento para o matar. À esquerda, um corvo represen-
ta a ave que lhe tirou o pão, também envenenado que 
tinham destinado para ele comer. Em torno da Medalha  
há uma frase em latim: “Ejus in obitu nostro praesentia 
muniamur” que quer dizer “Sejamos protegidos pela 
sua presença na hora da nossa morte.”

No verso da Medalha figura a santa cruz. Este 
símbolo recorda o amor imenso de Jesus Cristo por 
nós e afugenta os demónios. Em cada um dos qua-
tro lados da cruz há uma letra, formando o conjunto 
CSPB, o que quer dizer: “Crux Sancti Patris Benedic-
ti”, que em português se traduz por “Cruz do Santo 
Pai Bento”. Na haste vertical da cruz, as letras CSS-
ML, significam: “Crux sacra sit mihi lux”, que em por-
tuguês quer dizer “Que a Cruz sagrada seja a minha 
luz”. Na haste horizontal está escrito NDSMI: “Non 
draco sit mihi dux”, que em português diz “Não seja 
o dragão o meu guia”. 

Ao redor da Medalha, a inscrição VR-S-NSMV-
-SMQL-I-VB é formada pelas iniciais da fórmula de 
exorcismo de São Bento: “Vade retro Satana, nunquam 
suade mihi vana. Sunt mala quae libas, ipse venena bi-
bas”. Isto é “ Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes 
coisas vãs. É mau o que ofereces, bebe tu mesmo os 
teus venenos”.

Na parte superior, sobre a cruz, podemos ver a pa-
lavra PAX, indicando que a cruz nos transmite a paz de 
Cristo.

Quanto temos a aprender com esta Medalha e Cruz 
de S. Bento. Vale bem a pena meditá-la e usá-la com 
piedade.  A sua meditação e oração nos fará usufruir 
cada vez mais do dom inestimável da vida, que Deus, na 
Sua Bondade nos concedeu viver.

S. Bento da Porta Aberta, Julho de 2018

Monsenhor Moreno

Lições de vida
A Cruz e Medalha de S. Bento

SÃO BENTO da PORTA ABERTA . JULHO 2018

4



Neta do nosso Rei Dom Miguel, filha da In-
fanta Maria Antónia de Bragança, nasceu 
Princesa de Bourbon-Parma em 9 de Maio 
de 1892 em Itália. No sangue desta Princesa 

corria sangue de Portugal. Em certa medida, a sua vida, 
verdadeiramente exemplar, deve orgulhar-nos, a nós 
portugueses e, sobretudo, ela deve ser tomada como 
um modelo de Mulher.

A Serva de Deus 
desde muito cedo se 
ligou à espirituali-
dade beneditina. No 
Outono de 1907, na 
sequência da morte 
do Pai, Zita que fre-
quentava um colégio 
das Irmãs da Visita-
ção em Zangberg (Alta 
Baviera), foi internada 
noutro instituto reli-
gioso, com uma das 
suas irmãs, Francisca, 
desta vez no mosteiro 
de monjas beneditinas 
da Ilha de Wight no sentido de completar a sua for-
mação. Neste período, a sua actividade de serviço 
aos mais pobres não cessa. Roupas que transforma, 
alimentos ou medicamentos, tudo o que pode ser-
vir para aliviar o sofrimento dos mais desprotegi-
dos, se encarrega de, pessoalmente, distribuir. De 
saúde frágil, Zita, não se fatiga de fazer o bem. En-
cara, até, a possibilidade de seguir três das suas ir-
mãs, tal como sua Avó, a Princesa Maria Adelaide de 
Bragança (1896), viúva de Dom Miguel, como monja 
beneditina. Aliás, esta família numerosíssima, deu 
três irmãs de Zita monjas beneditinas (Sta. Cecília 
de Solesmes). Uma prima direita destas princesas, 
Madre Inês de Lowenstein, também professou  neste 
mosteiro. Mais: a Mãe, a sua irmã e o irmão daquela, 
o Príncipe Xavier de Bourbon-Parma foram Oblatos 
de S. Bento no mosteiro de S. Pedro de Solesmes. 
Este Príncipe foi sepultado no cemitério dos monges. 
Uma família que respirava ao ritmo da Fé cristã se-
guindo a Regra de S. Bento como leigos unidos àque-
le ainda hoje célebre mosteiro francês.

Em 24 de Maio de 1926, a Imperatriz Zita, faz a 
sua oblação como Oblata do mosteiro de Solesmes.

A Serva de Deus, Zita de Habsburgo, viveu toda a 
sua longa vida (morreu com 96 anos, em 14 de Março 
de 1989, em Zizers, Suiça) como uma verdadeira cris-
tã, desde a sua dupla coroação, como Imperatriz da 
Áustria e Rainha Apostólica da Hungria, até a um exílio 

muito duro e de perma-
nentes dificuldades e , 
que incluíram fome, frio 
e doença, sempre num 
espírito de resignação e 
de aceitação das inúme-
ras dificuldades. Entre 
estas, a morte do Mari-
do, o hoje Beato Carlos 
de Áustria, que muito 
amava e de quem teve 
8 filhos, o último dos 
quais nasceu já depois 
da morte do Impera-
dor Santo, seu Pai.

Por decisão do 
Papa S. João Paulo II, aquando da beatificação do seu 
Marido, o Imperador Carlos I, o dia da memória deste 
Beato deveria ser a do seu casamento (21 de Outubro 
de 1911) e não o dia da sua morte, como que querendo 
significar que acreditava na beatificação da sua Mulher, 
a Imperatriz Zita. E este casal deveria, assim, ser apon-
tado, como casal, ao mundo como um exemplo. Na rea-
lidade, esta Santa Princesa com o seu Marido, o Beato 
Carlos, são bem um modelo de pessoas dedicadas à 
política, na honestidade. Na busca incessante da Paz. 
No serviço dos mais pobres. Solidários entre si e com 
os outros. Com uma capacidade inigualável de perdoar, 
mesmo aos que os ofenderam, roubaram e espoliaram 
de todos os seus legítimos bens.

Em tudo e toda a vida, Zita, seguiu o espírito da 
Regra de S. Bento, vivendo no mundo. A serva de 
Deus Zita, mostra-nos como é possível um leigo viver 
a Regra do Santo Patriarca do Ocidente.

O processo de beatificação de Zita está em mar-
cha (foi aberto em 10 de Dezembro de 2009). 

Carlos Aguiar Gomes
(O autor não acata o chamado AO)

A SERVA DE DEUS ZITA,
Imperatriz da Áustria, Rainha Apostólica da Hungria, 
Esposa e Mãe. Filha espiritual de S. Bento
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A resposta essencial ao chamado de Deus, a 
Deus que chama nosso nome, é uma dispo-
nibilidade para a escuta, ou antes, um pedido 
para que Ele nos fale, que nos diga tudo, tudo 

que quer dizer-nos, porque é neste Seu falar-nos que a 
vocação se realiza, é realizada em nós e, através de nós, 
pelo próprio Deus. Uma vocação é sempre uma obra de 
Deus, uma criação de Deus que fala a uma pessoa. E a 
missão que toda vocação comporta, realiza-se se quem 
é chamado deixa-se criar pela palavra de Deus até o 
mais profundo, até a meta que Deus quer atingir. Res-
ponder “Fala, Senhor” a Deus que chama nosso nome, 
significa pedir-lhe expressamente, livremente, para 
pronunciar, para exprimir nossa vida, nossa pessoa, se-
gundo seu desígnio. Toda vida é palavra criadora de Deus 
em ato, mas no mistério da vocação, desde a vocação ba-
tismal, o ser formado pela palavra de Deus deve tornar-
-se uma realidade consciente, um diálogo livre, pedido e 

Educar para a 
escuta

Vida no Santuário
 
Baptizados
13 de Maio. Carolina Batista Gonçalves da Silva fi-

lha de Hélder Batista Lourenço da Silva e de Maria José 
Gonçalves Lourenço, residentes em Igreja Nova na Pó-
voa de Lanhoso.

 
Romagens e Excursões
 
16 de Maio
Um grupo de 46 franceses acompanhados de 5 sa-

cerdotes, que celebraram a eucaristia, visitaram S. Ben-
to da Porta Aberta no âmbito de uma visita aos Santuá-
rios de Portugal. 

Cerca de 60 pessoas da Associação Amigos de San-
de Guimarães participaram na eucaristia celebrada 
pelo próprio pároco que os acompanhava.

 
18 de Maio
Cinquenta utentes do Centro Social e paroquial de 

S. Martinho de Gandra, Ponte de Lina, Viana do Castelo 
participaram na eucaristia concelebrada pelos párocos 
que os acompanhavam.

 
Lista de assinantes que pagaram assinatura entre 01/MAI/18 e 31/MAI/18.
GUIMARÃES: Manuel Joaquim da Silva; Daniel Monteiro Silva; António da Cruz V. 
Castro; Maria Emília Silva Pereira; Manuel Miranda; Vila Verde: Fernando Melo 
Gonçalves; Braga: Parcidio Fernandes Silva; Cabeceiras de Basto: Fernando Pereira 
Portilho Meireles; Manuel Novais Mateus; Maria Deolinda Sousa Miranda; Bornes 
de Aguiar: Rute Conceição costa Pinto; V.N.Famalicão: José Maria Silva Martins; 
Manuel Correia Gomes; Amadora: José Monteiro; Póvoa de Lanhoso: Maria Je-
sus Azevedo pereira Silva; Esposende: Manuel Lima Silva; França; António Macha-
do; Caldelas: Cândido Rodrigues Correia.
 

consentido, entre Deus e o homem. Quem consente a um 
chamado, a uma vocação, pede a Deus pronunciar aberta-
mente a própria vida, isto é, torná-la um anúncio explíci-
to, um pro-anúncio, considerando a etimologia do verbo 
“pronunciar”, um anúncio diante da própria pessoa, da 
Igreja e do mundo, daquilo que Deus quer exprimir. Con-
sentir a um chamado significa no fundo dizer como São 
Paulo: “Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive 
em mim” (Gl 2,20), mas com a consciência joaneia de que 
Cristo é o Verbo de Deus, a Palavra que o Pai quer exprimir 
no mundo através do sopro do Espírito Santo.

Carta de Pentecostes 2018 do Abade Geral O.Cist
Efatà

Discernir e acompanhar hojeo chamado de Deus

JULHO
06 28

S. BENTO 
EM S. BENTO 
DA PORTA 
ABERTA 
E NÓS

EXPOSIÇÃO 

25 JULHO 
Conferência “Turista 
Peregrino” pelo Professor 
José Carlos Miranda, no 
Museu Pio XII.

06 A 28 
JULHO 
Inauguração a 06 Julho às 
21h30 com um momento 
musical pelos Sinos da Sé 
seguido de verde de honra. 
 

MUSEU 
PIO XII
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Os fiéis que participarem nas próximas festas 
em honra de S. Bento terão o privilégio de 
rezar através da música do mais célebre com-
positor minhoto do século XX – o Cónego Ma-

nuel Faria.
Manuel Ferreira de Faria nasceu em Seide (Famali-

cão) numa família com tradição de músicos amadores. 
Apaixonado pelos livros e pelo estudo, entrou aos 10 
anos para o Seminário de Braga onde pode começar a 
sua instrução musical. Rapidamente se tornou no me-
lhor aluno de música e aos 15 anos 
já acompanhava algumas soleni-
dades ao órgão. Após a ordena-
ção sacerdotal, foi enviado aos 23 
para o Pontifício Instituto de Músi-
ca Sacra onde completou em 1944 
o Mestrado em Composição Sacra.

Regressado a Portugal, começa 
a sua missão de renovar a música 
da liturgia, em fidelidade ao ma-
gistério da Igreja e convicto. A sua 
visão progressista não é aceite em 
todos os meios o que lhe imprimiu 
um estigma de inadaptação até 
ao fim dos seus dias: entre o clero 
por ser músico, e entre os músicos 
por ser sacerdote. Não obstante, 
sempre caminhou na direcção da 
concretização dos que considera-
va serem os objectivos da sua vida, 
com incontestável rectidão e segurança no prosseguimen-
to dos seus princípios, ultrapassando constantemente os 
inúmeros obstáculos que surgiam, sempre com uma força 
de vontade férrea. «Com a simplicidade de alguns dos seus 
temas aproximou-se do povo cantante, conseguindo trans-
mitir-lhe a beleza da sua música que, por vezes difícil de 
cantar pela complexidade das harmonias utilizadas, é, no 
entanto, sempre compreendida e apreciada pela sua força 
expressiva e pela sua qualidade musical.» (Cristina Faria)

Perante a revolução litúrgica iniciada em 1962, o Pe. 
Faria opôs-se activamente ao abandono do latim na cele-
bração da missa. No entanto, o seu respeito pelas neces-
sidades pastorais do povo motivam-no a musicar muitos 
dos novos textos em vernáculo de acordo com a sua con-
vicção de que a música “antes de ser litúrgica tem que 
ser verdadeira música”. Assim, chegaram até nós cerca 
de 550 peças corais, sacras e profanas, em português e 

S. Bento da Porta Aberta acolhe 
a recriação da última missa do 
Pe. Manuel Faria

latim, a vozes iguais ou mistas, com ou sem acompanha-
mento instrumental.

Assumindo a primazia defendida por Monteverdi do 
texto sobre a música, atribui ao primeiro a maior impor-
tância como guia expressivo no processo criativo-musi-
cal. Procurando uma linguagem de carácter fortemente 
expressivo que traduza na trama melódica o sentido dos 
textos, emprega uma politonalidade natural sobretudo 
nas obras de escrita vertical e homofónica, seguindo uma 
harmonia livre que já despontava na inspiração das suas 

primeiras composições de juventu-
de, com agregados sonoros que de-
rivam de uma polifonia cujas melo-
dias se desenvolvem simultanea-
mente em tonalidades diferentes.

Entre 1938 e 1978 compôs 
uma colecção de 10 missas polifó-
nicas, a última das quais para coro 
e instrumentos de sopros, dedica-
da a S. Jorge. É com esta a missa 
que, 40 anos depois, poderemos 
orar em S. Bento da Porta Aberta.

A Missa em Honra de S. Jor-
ge, dedicada “a Albano Coelho de 
Lima e à sua Banda de Pevidém”, 
é um modelo da missa brevis et 
solemnis concebida em função das 
características no novo Rito Roma-
no, em português e destinada ao 
uso corrente no culto: Breve na di-

mensão simples e proporcional à acção litúrgica do Missal 
de Paulo VI (sem o Credo) e Solene no emprego de coro 
a quatro vozes e oito instrumentos: flauta, 3 clarinetes, 
3 saxofones e órgão. Faz parte do díptico encomendado 
pela Secretaria de Estado da Cultura no enquadramento 
do projecto de encomenda de obras originais para Bandas 
Amadoras Comunitárias que pretendeu dotar as Bandas 
Filarmónicas de um repertório básico de qualidade mas 
cuja escrita estivesse ao alcance das capacidades técnicas 
dos instrumentistas amadores. A sua irmã gémea é Roma-
ria Minhota, uma suite para banda em três quadros que 
esperamos ouvir muito em breve.

Paulo Morais

Fontes: FARIA, Cristina: “No centenário de Manuel Faria” Imprensa da Universidade 
de Coimbra (2016); GRANJO, André: “O projecto de encomendas de música para ban-
da da S:E:C: de 1977 a 1983” Imprensa da Universidade de Coimbra (2012)
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06.JUL
21h30 | Exposição S. Bento em S. Bento da Porta 
Aberta e Nós, no Museu Pio XII.

11.JUL 
PAI E PADROEIRO DA EUROPA
11H00 | Solene Eucaristia presidida por Sua Exa. 
Rev. ma Senhor Arcebispo Dom Jorge Ortiga, 
solenizada pelo Grupo Coral do Sameiro e 
Banda da Branca, seguida de procissão.
10h-18h | Atuação da Banda da Carvalheira, 
em vários espaços do Santuário.

10.AGO 
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
11h | Exposição de quadras a S. Bento escritas 
pelas crianças, dos ATL do Concelho de Terras 
de Bouro, na Cripta.
14h30 | Posto de atendimento ao peregrino, 
pelas crianças dos ATL do Concelho de Terras 
de Bouro e o Destacamento da GNR da Póvoa 
de Lanhoso. 
15h30 | Rosário
21H30 | Desfile. Trata-se de uma mostra do 
acervo do Santuário e da sua história, assim 
como uma representação da arte do tecido de 
várias associações e entidades do Concelho de 
Terras de Bouro. 

11.AGO
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
15h30 | Rosário
10h | Exposição S. Bento: o Homem e o Santo 
– 400 anos de fé que a natureza abraça, na 
Cripta.

12.AGO
6h00 | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
15h | Celebração Penitencial com reconciliação 
(confissões)
15h | Tarde Cultural, com animação de grupos 
em diferentes espaços do Santuário.
15h30 | Atuação do Rancho Folclórico de 
Valdosende

16h30 | Atuação do Grupo de Cavaquinhos da 
Universidade Sénior de Vieira do Minho.
17h30 | Atuação de Concertinas dos Primos 
Castro.
21h | Procissão de velas em união com Fátima.
22h30 | Encontro de Grupos e Concertinas que 
ocuparão o espaço do Santuário com exibições 
artísticas e cantares ao desafio.
24h | Encerramento dos eventos culturais deste 
dia, com um grandioso espetáculo de fogo-de-
-artificio, com surpresas artísticas.

13.AGO
PRINCIPAL DIA DE ROMAGEM EM HONRA  
DE SÃO BENTO DA PORTA ABERTA
7h30 | 9h30 | 16h | Eucaristias
11h00 | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor 
Bispo Auxiliar de Braga, D. Francisco Senra 
Coelho e solenizada pelo Coro do Sameiro e 
Banda da Branca.
15h – 18h | Atuação no parque, com duas 
Bandas convidadas: Banda Musical a Branca e 
Banda de Arcos de Valdevez.
17h | Exposição e Ósculo da Relíquia de  
S. Bento na Basílica.
18h |Majestosa procissão em honra de S. Bento.
22h | Eucaristia.
24h | Encerramento das festas em honra de 
São Bento, com mais uma grandiosa sessão de 
fogo-de-artificio.

14.AGO
07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias 
15h30 | Rosário

15.AGO
6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias 
15h30 | Rosário
10h – 18h | Atuação da Banda Musical da 
Carvalheira no coreto junto ao Santuário.
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IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

JULHO

3 | terça-feira | S. Tomé. 
5 | quinta-feira |15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento 
na Capela da Adoração. 
7 | sábado | Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos. 
8 | domingo | 15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento 
seguida de eucaristia, na Cripta. 
10 | terça-feira | 21h – 22h | Vigília de oração preparando a 
Festa de S. Bento. 
11 | quarta-feira| Solenidade de S. Bento, Pai e Padroeiro da 
Europa. 
11h00 | Solene eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo de 
Braga, Dom Jorge Ortiga e solenizada pelo Coro do Sameiro e da 
Banda-a-Branca, seguida de procissão em Honra de S. Bento da 
Porta Aberta. 
10h – 18h Atuação da Banda Musical da Carvalheira em vários 
locais do Santuário. 
12 | quinta-feira | 10h30 | Festa de S. João Gualberto, Padroeiro 
das Florestas, com eucaristia presidida pelo Senhor Padre Albino 
Carneiro. 
15 | domingo | Dia de oração pelas famílias solenizada pelo 
Orfeão de Terras de Bouro, na eucaristia das 16h. 
18 | quarta-feira | 10h30 | Festa do Beato Bartolomeu dos 
Mártires, que foi Arcebispo Primaz de Braga. 
26 | quinta-feira | S. Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. 
Dia Mundial dos Avós. Oração e bênção aos avós presentes e 
ausentes. No final da eucaristia decorrerá no posto médico um 
rastreio de tensão arterial e diabetes coordenado pela Cruz 
Vermelha de Rio Caldo. 
29 | domingo | Missa dos Santos Marta, Maria e Lázaro, festa do 
ACOLHIMENTO, celebrada pelos beneditinos e na nossa Basílica 
solenizado pelo Coro de S. Bento da Porta Aberta. 
31 | terça-feira | Santa Inácio de Loiola. Fundador dos Jesuítas.

AGOSTO

1 | quarta-feira | 10h30 | Santo Afonso Maria de Ligório. Patrono 
dos moralistas.
2 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo 
Sacramento, na Capela da Adoração.
4 | sábado | S. João Maria Vianey, Padroeiro dos Párocos. Oração 
pelos mesmos.
5 | domingo | 16h | Missa solenizada pelo Coro da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Verde.
6 | segunda-feira | 10h30 | Transfiguração do Senhor.
7 | terça-feira | Oração pelos cristãos perseguidos.
8 | quarta-feira | S. Domingos. Fundados dos Dominicanos.
9 | quinta-feira | Santa Teresa Benedita da Cruz. Padroeira da 
Europa. Oração pela Europa

06.JUL
21h30 | Exposição S. Bento em S. Bento da Porta 
Aberta e Nós, no Museu Pio XII.

11.JUL 
PAI E PADROEIRO DA EUROPA
11H00 | Solene Eucaristia presidida por Sua Exa. 
Rev. ma Senhor Arcebispo Dom Jorge Ortiga, 
solenizada pelo Grupo Coral do Sameiro e 
Banda da Branca, seguida de procissão.
10h-18h | Atuação da Banda da Carvalheira, 
em vários espaços do Santuário.

10.AGO 
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
11h | Exposição de quadras a S. Bento escritas 
pelas crianças, dos ATL do Concelho de Terras 
de Bouro, na Cripta.
14h30 | Posto de atendimento ao peregrino, 
pelas crianças dos ATL do Concelho de Terras 
de Bouro e o Destacamento da GNR da Póvoa 
de Lanhoso. 
15h30 | Rosário
21H30 | Desfile. Trata-se de uma mostra do 
acervo do Santuário e da sua história, assim 
como uma representação da arte do tecido de 
várias associações e entidades do Concelho de 
Terras de Bouro. 

11.AGO
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
15h30 | Rosário
10h | Exposição S. Bento: o Homem e o Santo 
– 400 anos de fé que a natureza abraça, na 
Cripta.

12.AGO
6h00 | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
15h | Celebração Penitencial com reconciliação 
(confissões)
15h | Tarde Cultural, com animação de grupos 
em diferentes espaços do Santuário.
15h30 | Atuação do Rancho Folclórico de 
Valdosende

16h30 | Atuação do Grupo de Cavaquinhos da 
Universidade Sénior de Vieira do Minho.
17h30 | Atuação de Concertinas dos Primos 
Castro.
21h | Procissão de velas em união com Fátima.
22h30 | Encontro de Grupos e Concertinas que 
ocuparão o espaço do Santuário com exibições 
artísticas e cantares ao desafio.
24h | Encerramento dos eventos culturais deste 
dia, com um grandioso espetáculo de fogo-de-
-artificio, com surpresas artísticas.

13.AGO
PRINCIPAL DIA DE ROMAGEM EM HONRA  
DE SÃO BENTO DA PORTA ABERTA
7h30 | 9h30 | 16h | Eucaristias
11h00 | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor 
Bispo Auxiliar de Braga, D. Francisco Senra 
Coelho e solenizada pelo Coro do Sameiro e 
Banda da Branca.
15h – 18h | Atuação no parque, com duas 
Bandas convidadas: Banda Musical a Branca e 
Banda de Arcos de Valdevez.
17h | Exposição e Ósculo da Relíquia de  
S. Bento na Basílica.
18h |Majestosa procissão em honra de S. Bento.
22h | Eucaristia.
24h | Encerramento das festas em honra de 
São Bento, com mais uma grandiosa sessão de 
fogo-de-artificio.

14.AGO
07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias 
15h30 | Rosário

15.AGO
6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias 
15h30 | Rosário
10h – 18h | Atuação da Banda Musical da 
Carvalheira no coreto junto ao Santuário.
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10 | sexta-feira | Primeiro dia da Romaria em Honra de São Bento, 
com a recepção aos Peregrinos disponibilizando apoio médico 
e primeiros socorros, a quem deles necessite. Dia dedicado às 
crianças do Concelho de Terras de Bouro, com apresentação de 
trabalhos realizados.
15h30 | Rosário.
11 | sábado | Segundo dia da Romaria em Honra de São Bento, 
com especial atenção na receção e acolhimento dos peregrinos 
que se deslocam ao Santuário movidos pela Fé. Inauguração de 
uma exposição de ex-votos.
15h30 | Rosário ou vésperas.
12 | domingo | Terceiro dia de Romaria.
6h | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h Eucaristias.
15h | Celebração Penitencial com reconciliação (confissões).
15h30 | Dia dedicado à cultura popular, com um desfile etnográfico.
16h | Missa solenizada pelo Orfeão de Terras de Bouro.
21h | Procissão de velas em união com Fátima.
22h | Encontro de Grupos de Concertinas que ocuparação o 
espaço do Santuário com exibições artísticas e cantares ao 
desafio.
24h | Encerramento dos eventos culturais deste dia, com um 
grandioso espetáculo de fogo-de-artifício com surpresas artísticas.
13 | segunda | Principal dia de Romagem em Honra de São 
Bento da Porta Aberta.
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | 22h – Eucaristias.
11h30 | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor Bispo, Dom 
Francisco Senra Coelho e solenizada pela Banda da A Branca e 
Coro do Sameiro.
15h – 18h | Atuação no parque, com duas bandas filarmónicas 
convidadas, que durante 3 horas vão deliciar todos os amantes 
de música, com os seus desafios e atuações.
17h | Ósculo da Relíquia de S. Bento.
18h | Majestosa procissão em honra de S. Bento.
24h | Encerramento das festas em honra de São Bento, com mais 
uma grandiosa sessão de fogo-de-artifício.
14 | terça-feira | Quinto dia de Romaria.
07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias.
15h30 | Rosário ou vésperas.
16h | Missa da Vigília da Assunção de Nossa Senhora.
15 | quarta-feira | Último dia de Romaria. Solenidade da Assunção 
de Nossa Senhora.
6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias. 
15h30 | Rosário 
10h – 18h | Atuação da Banda Musical de Carvalheira no coreto 
junto ao Santuário.
19 | domingo | 16h | Missa solenizada pelo Orfeão de Terras de 
Bouro.
20 | segunda-feira | 10h30 | Festa de S. Bernardo.
27 | segunda-feira | 10h30 | Santa Mónica. Oração pelas Mães.
28 | terça-feira | 10h30 | Dia de São Agostinho. Oração pelos pecadores.
29 | quarta-feira | 10h30 | Martírio de S. João Baptista.
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Na segunda carta à comunidade de Corinto, o 
apóstolo Paulo responde a algumas pessoas 
que punham em dúvida a legitimidade da 
sua atividade apostólica. Mas ele não se de-

fende, nem enumera os seus méritos e sucessos. Pelo 
contrário, põe em evidência a obra que Deus realizou, 
nele e por seu intermédio.

Paulo faz referência a uma sua experiência mís-
tica de profunda relação com Deus (1), para logo a 
seguir partilhar o seu sofrimento, por causa de um 
“espinho” que o atormenta. Não explica do que é que 
se trata exatamente, mas compreende-se que é uma 
dificuldade grande, que o poderá limitar na sua tarefa 
de evangelizador. Por isso, confessa que pediu a Deus 
que o libertasse dessa limitação, mas a resposta de 
Deus é desconcertante:

«Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-
-se na fraqueza».

Todos nós temos continuamente a experiência 
das fragilidades, próprias e alheias, tanto físicas como 
psicológicas e espirituais, e vemos à nossa volta uma 
humanidade que sofre e anda à deriva. Sentimo-nos 
fracos e incapazes de resolver essas dificuldades, e 
até de as enfrentar. Quando muito, limitamo-nos a 
não fazer mal a ninguém.

Esta experiência de Paulo, pelo contrário, abre-
-nos um horizonte novo: reconhecendo e aceitando 
a nossa fraqueza, podemos abandonar-nos comple-

tamente nos braços do Pai, que nos ama tal como so-
mos e quer apoiar-nos na nossa caminhada. Prosse-
guindo essa carta, Paulo afirma ainda: «Quando sou 
fraco, então é que sou forte» (2).

A este propósito, Chiara Lubich escreveu: «[...] 
A nossa razão revolta-se contra semelhante afirma-
ção, porque nos apercebemos de uma contradição 
flagrante, ou simplesmente de um ousado parado-
xo. Pelo contrário, ela exprime uma das mais altas 
verdades da fé cristã. Jesus explica-nos essa verda-
de com a sua vida e, sobretudo, com a sua morte. 
Quando é que cumpriu a Obra que o Pai lhe confiou? 
Quando é que redimiu a humanidade? Quando é que 
venceu o pecado? Quando morreu na cruz, aniquila-
do, depois de ter gritado: “Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?”. Jesus foi mais forte precisa-
mente quando foi mais fraco. Jesus teria podido dar 
origem ao novo povo de Deus, unicamente com a sua 
pregação ou com mais algum milagre ou um qual-
quer gesto extraordinário. Mas não. Não, porque a 
Igreja é obra de Deus e é no sofrimento, e só no sofri-
mento, que florescem as obras de Deus. Portanto, na 
nossa fraqueza, na experiência da nossa fragilidade, 
esconde-se uma oportunidade única: experimentar a 
força de Cristo, morto e ressuscitado [...]» (3).

«Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-
-se na fraqueza».

Este é o paradoxo do Evangelho: aos mansos é 
prometida a Terra como herança (4). Maria, no Mag-
nificat (5), exalta o poder do Senhor, que pode ex-
primir-se total e definitivamente, na nossa história 
pessoal e na História da Humanidade, precisamente 
no espaço da nossa pequenez e na confiança na ação 
de Deus.

Comentando esta experiência de Paulo, Chiara 
sugeria ainda: «[...] a escolha que nós, cristãos, de-
vemos fazer, vai totalmente em sentido contrário 
àquela que normalmente fazemos. Nisto podemos 
realmente ir contra a corrente. O ideal de vida do 
mundo em geral consiste no sucesso, no poder, no 
prestígio... Paulo, pelo contrário, diz-nos que é preci-
so gloriar-se nas fraquezas [...]. Confiemos em Deus. 
Ele operará sobre as nossas fraquezas, sobre o nosso 
nada. E sempre que é Ele a agir, podemos ter a certe-
za de que realiza obras que têm valor, que irradiam 
um bem duradoiro e que vão ao encontro das verda-
deiras necessidades dos indivíduos e da coletividade» 
(6).

1) Cf. 2 Cor 11, 1-7a; 2) cf. 2 Cor 12, 10; 3) cf. C. Lubich, La  forza 
del debole, Città Nuova, 44, [2000], 12, p. 7; 4) cf. Mt 5, 5; 5) cf. Lc 1, 
46-55; 6) cf. C. Lubich, Dio opera sulla nostra debolezza, Città Nuova, 
26, [1982], 11/12, p. 59.

“BASTA-TE A MINHA 
GRAÇA, PORQUE A 
FORÇA MANIFESTA-SE 
NA FRAQUEZA”

(2 COR 12, 9).  

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

JULHO DE 2018
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Uma semana depois de um padre ter sido agre-
dido violentamente na Província de Laguna, 
as Filipinas choram o assassinato de mais um 
sacerdote, o terceiro desde há apenas seis 

meses.
O Padre Richmond Villaflor Nilo, de 40 anos, per-

tencia à Diocese de Cabanatuan e foi assassinado em 
plena Igreja, no passado domingo, 10 de Junho, às 
cinco horas da tarde, ao lado do altar, pouco antes de 
iniciar a celebração da Santa Missa, na Igreja de Maya-
mot, situada na cidade de Zaragoza.

Os autores do crime fugiram do local e, até ao mo-
mento, as autoridades não os conseguiram deter.

A Conferência Episcopal das Filipinas condenou de 
imediato mais este assassinato, afirmando em comuni-
cado que “nenhum padre, e nenhum ser humano, me-
rece ser morto com tamanha brutalidade, desrespeito 
e impunidade”.

FILIPINAS

Prossegue onda de 
violência contra a igreja 
com assassinado de mais 
um sacerdote

No documento, os prelados afirmam que todos os 
sacerdotes, “mesmo imperfeitos”, devem ser respei-
tados como “embaixadores de Cristo”, acrescentando, 
que “matar um padre” é “anticristão e desumano” e 
revela desrespeito também pelas Filipinas.

Os responsáveis pela diocese de Cabanatuan mos-
traram-se disponíveis desde a primeira hora para coo-
perarem com as autoridades para a captura dos res-
ponsáveis pelo assassinato do Padre Richmond, exigin-
do “uma investigação minuciosa e imparcial” do caso e 
sua pronta resolução.

Nos últimos seis meses foram assassinados ou-
tros dois sacerdotes nas Filipinas: Padre Mark Ven-
tura em 29 de Abril, em Gattaran (Cagayan) e Padre 
Marcelito Paez em 4 de Dezembro de 2017 em Jaen 
(Nueva Ecija).

 
Departamento de Informação da Fundação AIS | ACN Portugal
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Ficha Técnica
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Director: Carlos Aguiar Gomes 
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Periodicidade mensal Depósito legal n.º 1695/83 Registo ERC: Isento ao Abrigo do Decreto Regulamentar 8/99 de 9/6, artigo 12.º, n.º 1, alínea a.

HORÁRIO DAS MISSAS

INFORMAÇÕES ÚTEIS
A Basílica tem serviço de enfermagem disponível

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

1.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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