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Benção
do Presépio

Todos os presentes voltados para o
Presépio,
dizem a oração seguinte:
V/. Avé Maria, cheia de graça.
R/. O Senhor está convosco.
V/. A nossa proteção está no nome do Senhor.
R/. Que fez o céu e a terra.
V/. O Senhor esteja convosco.
R/. Ele está no meio de nós.
Oremos
Deus eterno e omnipotente, Pai, Filho e Espírito
Santo, nwós vos pedimos que abençoeis + e
santifiqueis + estas imagens feitas para recordar
e honrar o nascimento do vosso Filho e Nosso
Senhor, Jesus Cristo, feito homem para nos salvar.
Concedei a todos os que diante destas imagens
desejarem venerar e glorificar o santíssimo
nascimento do vosso Filho Unigénito, que, por seus
merecimentos e intercessão, alcancem no presente a
vossa graça e no futuro a glória eterna.
Por Cristo, nosso Senhor.
R/. Amém.
V/. Bendigamos ao Senhor.
R/. Demos graças a Deus.
V/. As almas dos fiéis defuntos , pela misericórdia
de Deus, descansem em paz.
R/. Amém.
(De seguida, aspergem-se as imagens com água
benta e sugere-se o canto de um hino tradicional
de Natal).
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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

C

om este número, entrado já o tempo preparatório
do Natal, o Advento, os cristãos são convidados
e, sobremaneira, convocados para se prepararem
para celebrar com alegria o NASCIMENTO DE JESUS. É este o grande acontecimento que se festeja. O resto
e muito acessório e não terá qualquer interesse se não for
devidamente referenciado ao Nascimento do nosso Salvador. Assim, preparemo-nos desde já.
Entre os vários sinais que nos chamam a
atenção e que deve estar presente em TODAS as casas dos cristãos, está o PRESÉPIO que, de forma lúdica nos faz lembrar:
Que Jesus nasceu no seio de
uma Família, constituída por um Pai
e uma Mãe;
Que Jesus nasceu pobre apesar de ser o Rei do mundo;
Que Jesus foi ADORADO por
pobres – os pastores – e por ricos –
os Reis Magos;
Que Jesus é a figura central do presépio como a indicar-nos que Ele deverá
ser, igualmente, a centralidade na nossa
casa, da nossa Família e da nossa sociedade;

Que Jesus foi, ao nascer, logo glorificado pelos Anjos, que,
assim, nos chamam a atenção para a sua real existência;
Que Jesus foi perseguido em criança simplesmente por
ser… Jesus. Esta perseguição remete-nos, a cada um de nós,
para a necessidade de estarmos sempre preparados para sofrermos a perseguição por Seu amor.
Que neste Natal, cada leitor do nosso Boletim, a sua Família, Amigos e conhecidos sintam a beleza e a riqueza deste
nascimento simples e pobre.
Que neste Natal, os nossos votos sejam de SANTO e FELIZ NATAL!
Que neste Natal as prendas que trocarmos nos reencaminhem para Jesus que foi presenteado por pobres e poderosos que tudo ofertaram com e por Amor.
Que neste Natal, com S. Bento, todos recebam as graças
e bênçãos de Deus que tornem todos mais felizes.
Um SANTO E FELIZ Natal para todos!
Nota: Como Director deste Boletim, devo uma palavra
de gratidão à Dr.ª Orlanda Fidalgo, Assessora de Comunicação, que deixou as suas funções na Irmandade. Agradeço-lhe todo o apoio que me deu com grande empenho e responsabilidade e, sobretudo, quando do meu Enfarte Agudo
do Miocárdio, se ocupou com grande eficiência do nosso
Boletim. Bem haja!
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Principais Famílias
Espirituais de S. Bento

A

o longo dos séculos, a Regra de S. Bento, teve
várias leituras, originando, assim, várias famílias beneditinas, Monásticas (de Monges
e de Monjas) e Cavaleirescas (de Cavaleiros).
Indicam-se, abaixo, as mais significativas famílias inspiradas e que vivem/viveram a Santa Regra escrita pelo
Glorioso Patriarca S. Bento.
Ordens Monásticas
1. CLUNY – fundador - S. Odão (909 / 910)
2. CISTER – fundadores - S. Roberto, Sto. Albérico e
Sto. Estevão (1098)
3. CAMÁLDULOS – fundador - S. Romualdo (+ 1027)
4. FONTE AVELLANA – fundador - S. Pedro Damião
(+1072)
5. VALUMBROSANOS – fundador - S. João Gualberto – (+ 1073)
6. CARTUXOS – fundador - S. Bruno (+ 1101)

7. SILVESTRINOS – fundador - S. Silvestre (+ 1267)
8. CELESTINOS – fundador - S. Celestino V (+ 1296)
9. Olivetanos – fundador - Beato Bernardo Ptolomeu (+1348)
Ordens De Cavalaria
Ordem dos Templários – fundador – Hugo de
Payens em 1118, com apoio fundamental de S. Bernardo de Claraval. Extinta em 1312.
Ordem de S. Bento de Avis ou Ordem de Avis (portuguesa) – fundação envolta em lenda, dependente do
Mosteiro de Alcobaça – até 1834, ano da extinção das
Ordens religiosas. Passou a Ordem honorífica
Cristo (portuguesa) - fundador- reconversão da Ordem
dos Templários após a extinção destes. Até 1834, ano da sua
extinção como Ordem religiosa. Passou a Ordem honorífica.
Militia Sanctae Mariae – cavaleiros de Nossa Senhora - fundador - Dom Gérard Lafond OSB – 1945.
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São Paulo VI

“E

u sou o Caminho, a Verdade e a Vida” nos
afirmou Jesus. Ele o comprovou com a
Sua Vida, Morte e Ressurreição que assim era mesmo. Sim Ele venceu a morte
e deu-nos garantias de o conseguirmos também. Quem
acredita, tem a Vida eterna. A fé é assim essa virtude teologal, pela qual e com a qual, cada um sabe de onde vem
e para onde se dirige. Como é importante esta virtude,
que o mesmo Senhor, a todos quer dar! Mas só a receberá aquele que for humilde, que for verdadeiro. A verdade
diz-nos que nada de válido nos pertence. Nosso, nosso é
apenas o pecado, que deve ser mais um motivo para reconhecer a nossa pequenez.
“Eu Te bendigo ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque revelaste estas coisas aos humildes e pequeninos”, diz
Jesus na Sua oração. E a aceitação desta pequenez real que
somos, é que nos torna grandes diante de Deus. É pela fé
que sabemos que somos seus filhos. E, como tais, maior
grandeza não podemos desejar. Assim, sabemos que o
Senhor do Céu e da Terra, o Criador dos biliões de astros
que giram, com tanta grandeza e harmonia no espaço, é
nosso Pai. Pai que nos quer ver sempre muito felizes. Ele é
mesmo um Pai que ama ternamente e com Amor infinito.
Esse Amor que nos tem o revela e comprova com o envio
à Terra de Seu próprio Filho, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, que, por nosso amor, incarnou no Ventre puríssimo de Nossa Senhora, nasceu pobrezinho em Belém
e depois de uma vida simples, vivida em Família e de três
anos de anúncio das verdades eternas, aceitou morrer
por todos e cada um de nós, dando-nos a maior prova do
Seu Amor. Com a Sua Morte e Ressurreição, deixou-nos o
maior sinal de Sua Divindade.
Ele é verdadeiramente o Caminho, a Verdade e a Vida.
Na Vida que Ele é, quis que cada um de nós participasse.
Por isso, desde toda a eternidade, nos escolheu dentre
tantos outros, para usufruirmos este dom maravilhoso
que é a Vida. Vida que muito devemos amar, agradecer
e usufruir com muito amor agradecido a Deus que nos
criou, e aos irmãos que são possuidores da mesma grandeza. Quanto devemos pois amar e defender a vida!
Assim como Deus-Pai é Fonte da Vida, também o demónio, inimigo de Deus e da Sua Obra, é causa e origem
da morte. Como devemos estar atentos para não nos deixarmos resvalar por caminhos de morte, que o demónio,
pai da mentira, por todos os meios procura divulgar.
O dia 14 de Outubro de 2018 ficará na história da
Igreja como um grande dia, também pela canonização de
São Paulo VI. A sua canonização e os milagres verificados
e estudados pelos peritos, em ordem à sua beatificação e

canonização, são mais sinais de Deus a confirmar a doutrina, tão clara, oportuna e corajosamente exposta por este
grande Papa, relacionada com o campo importantíssimo
da vida.
São ataques à vida, isto é, são obra do demónio, não
só os crimes hediondos do aborto, mas também todos
os meios diabólicos, espalhados pelos inimigos da vida,
contra as leis santas e naturais da mesma natureza, em
ordem à geração de novos seres, criaturas, muito queridas de Deus. Por outras palavras, são crimes os abortos,
mas o são também o uso dos anticoncetivos artificiais,
tão generalizados, inclusive com a distribuição gratuita
de muitos deles. Pois bem, devemos a São Paulo VI a
importantíssima encíclica “Humanae vitae”, na qual claramente condena tais meios por serem não só contra
a moral, mas também contra a vida e mesmo, tantas
vezes, contra a saúde de quem os usa. Esta doutrina tão
clara, tem sido esquecida e mesmo atacada por tantos
que a deviam defender e divulgar. Os anos passados,
desde a publicação de tão importante e oportuna encíclica, só tem confirmado a sua necessidade, urgência
e divulgação. A confirmá-lo estão os casais a ficar sem
filhos, as escolas sem alunos, os seminários sem seminaristas, as ordens religiosas sem candidatos, as sociedades em geral sem indivíduos. Por este caminho, Portugal, a Europa e tantas outras nações ditas cristãs, estão na iminência de desaparecerem. Tal desgraça está a
verificar-se nos países que tinham a obrigação de seguir
as orientações tão sábias e prudentes da Igreja católica
e tão claramente divulgadas por São Paulo VI e todos
os Papas posteriores. Entre os muçulmanos, seguidores
do Corão de Maomé, tal não se verifica. Dizem os seus
dirigentes que brevemente irão conquistar a Europa e
os países cristãos. Para tal, não precisam, desta vez, de
armas, basta-lhes os ventres de suas esposas. Sim elas
são fecundas, apesar das dificuldades económicas que
muitas passam. Na Facha de Gaza, onde chega a não
haver luz elétrica, nem água canalizada, cada casal, tem
a média de 6,6% filhos. Estas crianças, em breve adultas, por votos, irão tomar posse da Europa.
Que São Paulo VI, do reino dos céus interceda junto
do eterno Pai, para que os filhos da Igreja católica acordem para a verdadeira doutrina salvadora da humanidade, antes que seja tarde demais para tal regresso. É urgente divulgar e viver a verdadeira doutrina salvadora, que o
Senhor nos deixou.
S. Bento da Porta Aberta, mês de Novembro de 2018.
Mons. António Alves Moreno
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Visita de D. Benedict Kurian às
Monjas Cistercienses de São Bento

N

este mês de Outubro dedicado às missões,
temos a alegria de receber um sacerdote da
diocese de Kerala na India. D. Benedict Kurian que encontramos de maneira providencial em Fátima no ano passado e com quem mantemos
contacto desde esse momento.
Para ele que tem São Bento como Patrono foi um
gozo imenso de poder visitar este belo Santuário dedicado ao Pai da Europa.
Para nós foi uma grande graça de o ouvir falar do

seu trabalho missionário e do grande amor que o seu
povo nutre por Cristo e pela Santa Igreja!
Também foi ocasião para a partilha de bens para
com os nossos irmãos que vivem a sua fé em situações
muito difíceis… algumas pessoas amigas quiseram também participar nessa ajuda.
A oração intensa e agradecida dos nossos irmãos é
a melhor «retribuição» para cada um de nós.
«Que a tua mão direita não saiba o que dá a tua
esquerda!»
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UM ALVARINHO “AGUADO” VAI?
NÃO, Obrigado!

A

precio imenso um bom “Alvarinho”. E há-os muito bons. Infelizmente, a minha saúde não me permite saborear este néctar de
deuses. Há alimentos que casam imensamente bem com este vinho português. Mas tem de
ser obrigatoriamente, vinho puro.
Não me imagino a “baptizar” com água, um “Alvarinho”. Estragava um vinho precioso. Adulterava a
água. Água-pé, não é vinho. Um vinho, e então um
“Alvarinho”, não é “água- pé” É, assim, um refresco
débil. A fingir que é vinho. Água-pé, até nem vai mal
com castanhas assadas. Mas não é um vinho. A sério que não é um vinho e, sobretudo, não é um bom
vinho. Um vinho é…um vinho. E se é bom, não pode
ser adulterado, mesmo com a preciosa água.
Vem todo este elogio da boa qualidade e autenticidade do vinho a propósito de uma mania cada vez mais
corrente de “tornar fluido o valor da verdade moral”.
Aguado. O mal é um mal e isso tem de ser dito com clareza. Podemos e devemos perceber que apresentar os
valores como produtos fluidos e pouco precisos é um
erro que custa muito caro. Já está a custar muito caro.
Quem tem a obrigação de viver e proclamar por
palavras e pela sua vida a verdade, não pode usar linguagem ambígua, ainda que “politicamente correcta”. O nosso sim tem de ser sim. O nosso não tem de
ser não. Claramente expressos: sim, sim, não, não.
Não podemos nem temos o direito, em nome do
que quer que seja, de “diluir a verdade”. Mesmo que
seja incómodo. Mesmo que se afastem alguns de seguirem a verdade. Mas não se afastam confundidos
e a confundir os outros.
“Diluir a verdade” é um disparate e é perigoso.
Muito perigoso.

Nem há o direito de “diluir a verdade” seja em
nome do que for.
Bem sei que temos medo (ilegítimo!) de sermos
apontados como “retrógrados”, “fundamentalistas”,
“ultra-conservadores”, da “extrema direita” pelos
media que nos querem “formatar” pelos vectores
do pensamento único.
Por que tantos de nós tem um verdadeiro pavor
de anunciar a verdade sem ser diluída? Edulcorada
(esquecemos que as bebidas edulcoradas são perigosas para a saúde).
Seja-me permitido deixar aqui uma frase dita
pelo Bispo africano, dos Camarões, Andrew Nkea
Fuanya, no Sínodo dos Bispos para os jovens: “Enquanto falamos uma linguagem ambígua, os jovens
confundem-se e desviam-se”. Este Bispo convidou,
com clareza, os seus colegas no Episcopado presentes no Sínodo, para que nunca se afastem da verdade e que não tenham medo de regressar a casa e de
serem apelidados de inimigos pela opinião pública a
tomar “posições muito fluidas para que possam ser
aplaudidos pelos meios de comunicação social enquanto as igrejas se esvaziam sistematicamente.
Voltando ao “Alvarinho” ou a outro bom vinho:
não lhes deitem água. Nem misturada com açúcar.
“Alvarinho” aguado? Não. E não.
Voltando à verdade e aos valores que formaram
a nossa civilização, malgrado os seus erros humanos,
não lhes deitem água. Não diluamos a verdade, mesmo quando ela pode ser incómoda e ir contra a corrente do “pensamento único”.
É que só a Verdade nos liberta!
Carlos Aguiar Gomes

Santo
e Feliz Natal
SANTO É O DIA QUE NOS TROUXE A LUZ!
Vinde e adoremos o Senhor!
Hoje uma grande luz desceu sobre a Terra!
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Vida no Santuário

09-10-2018
Inatel

Casamentos
05 de Outubro
Bruno Alexandre Rodrigues Nogueira e Andreia
Mágui Fernandes Pires. Assistiu o Reitor do Santuário
Padre Adelino Costa e Sousa.
13 de Outubro
André Rafael Gonçalves da Silva e Cristiana Isabel
Dias Costa Lopes. Assistiu o Reitor do Santuário Padre
Adelino Costa e Sousa.
13-10-2018
VIAVETERIS
- Associação
Jacobeia de
Esposende

Passeio/Convívio
5 de Outubro
Participaram cerca de 60 pessoas, do Movimento Carismático de Duas Igrejas, Penafiel na eucaristia
celebrada pelo Padre Paulo Sérgio Aires, assistente
espiritual.
23 de Outubro
Participaram 120 pessoas, das paróquias de Frossos e S. Pedro de Merlim, Braga na eucaristia celebrada
pelo pároco Albano Nogueira, que vieram a este Santuário no âmbito do seu passeio e convívio anual.
24 de Outubro
– Participaram na eucaristia cerca de 40 pessoas, de
Guimarães, da Venerável Ordem de S. Francisco. A eucaristia foi celebrada pelo Padre João Rego seu Capelão.
– Da Associação do idoso de Santa Maria de Palmeira, Braga participaram 118 pessoas na eucaristia celebrada pelo Reitor do Santuário.
– O Centro Social e paroquial de Arnoso (Santa Maria) Famalicão, participou da eucaristia com 30 utentes
celebrada pelo Padre José Paulo, seu pároco.

16-10-2018
Inatel

20-10-2018
Grupo de
catequese da
igreja Marinha das
Ondas, Figueira
da Foz

Visitas guiadas
As visitas guiadas dão-lhe a conhecer melhor S.
Bento da Porta Aberta. Durante cerca de uma hora, um
guia irá descrever quem foi S. Bento e a origem des- te
santuário, que é o segundo mais visitado de Portu- gal.
Os vários temas são apresentados, através de uma linguagem e uma dinâmica adequadas ao escalão etá- rio
e às caracterís cas de cada grupo.
As visitas são organizadas para grupos a par r de 10
pessoas e não superiores a 55 pessoas, com horário a
xar previamente.
Idiomas disponíveis: português. Entre em contacto
connosco: geral@sbento.pt | 253 390 180

24-10-2018
Venerável Ordem
Terceira de
S. Domingues
(Guimarães)

30-10-2018
Universidade
do Porto
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IRMANDADE DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

DEZEMBRO

JANEIRO

2 | domingo | Início do tempo do Advento. Ano C.
3 | segunda-feira | Dia de S. Francisco Xavier, Padroeiro das
Missões.
5 | quarta-feira| Dia de S. Geraldo, com ornamentação da sua
imagem, à entrada da Cripta, com frutos da época.
7 | sexta-feira | 15h - 16h | Vigília da Imaculada, com bênção
do Santíssimo Sacramento, seguida de Eucaristia na Basílica e
Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos.
8 | sábado |11h30 | Solenidade da Imaculada Conceição.
16h | Eucaristia solenizada pelo Coro da Universidade Sénior
de Vieira do Minho.
9 | domingo | 15h – 16h |Exposição do Santíssimo Sacramento,
seguido de Eucaristia na Cripta.
15 | sábado | Dia de Oração pelas Famílias.
16 | domingo | Inicio da novena do Natal, que termina no dia
24 com a Missa do Galo às 23h. De segunda à sexta às 10h30,
sábados e domingos 15h30 na Basílica.
17h | Concerto de Natal, pela Banda Musical da Carvalheira.
18 | terça-feira | 10h30 | Celebração de Nossa Senhora do Ó,
verdadeiro hino à vida por nascer.
24 | segunda-feira | 23h | Missa do Galo, na Basílica.
25 | terça-feira | 11h30 | Celebra-se o Natal do Senhor dando
o menino a beijar.
26 | quarta-feira | De 26 a 31, semana de Acção de Graças, por
um ano que está a findar.
31 | segunda-feira | 23h | Exposição do Santíssimo Sacramento
e Missa de passagem de ano.

1 | terça-feira | Oitava do Natal do Senhor. Solenidade de Santa
Maria Mãe de Deus. Dia Mundial da Paz.
11h30 | Solene Eucaristia
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento seguido de
Eucaristia na Basílica
3 | quinta-feira | 10h30 | Aniversário da Ordenação Episcopal do
Senhor Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da
Adoração.
6 | domingo | Solenidade da Epifania do Senhor. Festa da Infância
Missionária, com peditório para a mesma obra.
7 | segunda-feira | Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos.
13 | domingo | Baptismo do Senhor. Renovação das promessas
batismais dos presentes na Eucaristia.
15 | terça-feira | Oração pelas Famílias.
18 – 25 | Início do oitavário pela unidade dos cristãos, em todas
as celebrações da Basílica.
25 | sexta-feira | 10h30 | Conversão de S. Paulo. Fim da celebração
do Oitavário com solene Eucaristia.
26 | sábado | 10h30 | Celebração solene da Missa da festa dos
Santos Fundadores de Cister (Albérico, Roberto e Estevão).
26 a 2 Fevereiro | Semana dos Consagrados.
27 | domingo | Dia Mundial dos Leprosos.

Um visitante-peregrino:
O Embaixador dos Estados Unidos

E

m _______inesperadamente, entre muitos peregrinos, foi acolhido na nossa Basílica, o Senhor Embaixador dos Estados
Unidos da América que se fez acompanhar da sua Esposa e uma comitiva restrita.
Sua Excelência ficou encantado com a devoção dos peregrinos e com a história da Basílica. Rezou e pediu que se rezasse
pelas suas intenções particulares.
No final, o Senhor Embaixador prometeu voltar com mais tempo, pois esta sua visita tinha de ser curta mas todo o ambiente que
respirou entusiasmaram-no a regressar.
Entretanto, mostrando o seu elevado sentido de gratidão, o Senhor Embaixador escreveu uma carta, manuscrita, de agradecimento
e em que mostrou a sua felicidade por ter conhecido o nosso santuário. São palavras de Sua Excelência: “Muito obrigado do mais
profundo do nosso coração pela bela e abençoada imagem da estátua de S. Bento. Terá um lugar de honra” …” na nossa casa”. “ …
Outra vez, muito obrigado por este magnífico presente e por tudo o o que fazeis pelos outros e por Nosso Senhor. Vós estais nas
nossas orações…”.
Para quem teve o privilégio de acompanhar o Senhor Embaixador e sua Esposa, esta visita calou muito fundo no seu coração.
Que S. Bento proteja este casal, sua família a nação que representam.
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CASA DAS ESTAMPAS
A Casa das Estampas situa-se no Santuário de São Bento da Porta Aberta e dispõe de vários artigos religiosos. De forma a chegar
mais rapidamente a todos os peregrinos, onde quer que se encontrem, lançou a sua loja online, em http://loja.sbento.pt. Com
vários artigos disponíveis no seu catálogo, encontrará livros sobre São Bento, terços, dezenas, imagens religiosas, entre outros. Caso
não encontre o artigo que procura contacte-nos e tentaremos satisfazer o seu pedido.

ALFINETE BUSTO
SÃO BENTO – 25€
Referência: 030.7074
Busto do São Bento, em prata.

MEDALHA OFICIAL DE
S. BENTO – 1,25€
Referência: 020.125
A “MEDALHA de S. BENTO“ é um sacramental da Santa Igreja
que terá nascido da enorme devoção a S. Bento.
esta medalha tem 1,70mm de diâmetro.

COMO FALAR ÀS CRIANÇAS
SOBRE JESUS – 5€
Referência: 050.0700
“Como é que eu falo às crianças sobre…? ” Esta é uma
pergunta muito comum dos pais, mas também dos
professores e catequistas.
Os conceitos abstratos, as temáticas difíceis de abordar e os
assuntos sensíveis requerem um tipo de linguagem particular
que dê à criança informação suficiente sem ser demasiado
complexa ou confusa.

NOVENA A NOSSA
SENHORA DO Ó – 3,50€
Referência: 050.5317
Feliz de ti, Maria, porque acreditaste! Hoje vimos oferecer-te este tempo
de gravidez e pedir-te que nos ajudes para que esta experiência de
maternidade nos faça crescer. Acompanha-nos agora e sempre. Ilumina
os nossos filhos para que percorram caminhos de santidade. Que louvem,
juntamente contigo, o nosso Deus Criador e Dador de vida. Amen.

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

10
SÃO BENTO da PORTA ABERTA . DEZEMBRO 2018

tudo, é fruto do encontro pessoal com Deus, no mais
íntimo do coração.
«Alegrai-vos sempre no Senhor!».

DEZEMBRO DE 2018
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“ALEGRAI-VOS
SEMPRE NO
SENHOR!”
(FL 4, 4).

O

apóstolo Paulo escreve à comunidade de Filipos, numa altura em que ele próprio está
em graves dificuldades, vítima de uma perseguição. Todavia, a estes seus caros amigos
ele aconselha, ou melhor, quase ordena para que “estejam sempre alegres”.
Mas será possível dar uma ordem como esta?
Olhando ao nosso redor, não é fácil encontrar motivos de serenidade, e muito menos de alegria!
Diante das preocupações da vida, das injustiças da
sociedade, dos atritos entre os povos, é já um grande
desafio não nos deixarmos desencorajar, derrotar, ou
não nos fecharmos em nós mesmos.
Em todo o caso, Paulo faz-nos o convite:
«Alegrai-vos sempre no Senhor!».
Qual é o seu segredo?
«[...] há uma razão para que, apesar de todas as
dificuldades, nós temos que estar sempre alegres. É
a própria vida cristã, levada a sério, que permite isto.
Por ela, Jesus vive em plenitude dentro de nós e, com
Ele, não podemos deixar de estar na alegria. É Ele a
fonte da verdadeira alegria, porque dá sentido à nossa vida, guia-nos com a sua luz, liberta-nos de todos
os medos, tanto por aquilo que aconteceu no passado, como pelo que ainda nos espera. Dá-nos força
para vencermos todas as dificuldades, tentações e as
provações que possamos encontrar» (1).
A alegria do cristão não é um mero otimismo, nem
a segurança do bem-estar material, nem sequer a alegria de quem é jovem e está de boa saúde. Acima de

Desta alegria – diz ainda Paulo – nasce a capacidade de conviver com os outros com cordialidade, bem
como a disponibilidade de tempo para se dedicar àqueles que estão ao nosso redor (2).
Aliás, numa outra ocasião, Paulo refere vigorosamente as palavras de Jesus: «Há maior alegria em dar
do que em receber» (3).
Se Jesus está connosco, sentimos também uma
profunda paz. A única paz que, pela sua força desarmada, pode contagiar as pessoas que estão à nossa
volta.
Recentemente, na Síria, apesar dos graves perigos
e adversidades da guerra, um grupo numeroso de jovens reuniu-se para partilhar as suas experiências da vivência do Evangelho e experimentar a alegria do amor
recíproco. Saíram dali com a decisão de testemunhar
que a fraternidade é possível.
Assim escreve um dos participantes:
«Sucedem-se narrativas de histórias de dor lancinante e de esperança, de fé heroica no amor de
Deus. Há quem tenha perdido todos os seus bens e
agora vive com a sua família num campo de refugiados, há quem tenha visto morrer as pessoas mais
queridas [...]. Mas é muito forte o esforço destes
jovens para gerar vida ao seu redor: organizam festivais na cidade, envolvendo milhares de pessoas;
reconstroem uma escola e um jardim no centro de
uma aldeia que, por causa da guerra, nunca tinham
sido concluídos. Oferecem apoio a dezenas de famílias de refugiados [...]. Nos seus corações ressoam
as palavras de Chiara: “A alegria do cristão é como
um raio de sol que brilha de uma lágrima, é como
uma rosa que desabrocha sobre uma mancha de
sangue, é essência de amor destilada da dor. […]
Por isso, tem a força apostólica de um vislumbre de
Paraíso”(4).
Nos nossos irmãos e irmãs da Síria encontramos a
fortaleza dos primeiros cristãos. Nesta guerra tremenda, eles testemunham a confiança e a esperança em
Deus Amor, transmitindo-a aos seus companheiros de
viagem. Obrigado, Síria, por esta lição de cristianismo
vivido!».

1) C. Lubich, Invito alla gioia, in “Città Nuova”, 31
(1987/22), p. 11; 2) cf. Fl 4, 5; 3) At 20, 35; 4) C. Lubich, A alegria, no Jubileu dos Jovens, Roma, 12 de abril de 1984.
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BRASIL

Cardeal de São Paulo
alerta que o voto não
pode ter o carimbo
do “ódio, raiva e
irresponsabilidade”

A

poucos dias das eleições presidenciais no
Brasil, com o país a viver uma forte clivagem
entre os dois candidatos, Fernando Haddad
e Jair Bolsonaro, o Cardeal Arcebispo de São
Paulo, D. Odilo Scherer, alerta, em mensagem, para o
elevado grau de exigência que este acto eleitoral comporta. “O voto nunca deveria ser carimbado de ódio,
raiva ou irresponsabilidade em relação ao bem comum.
Voto é questão de consciência e chegou a hora de cada
um fazer a sua parte para deixar o Brasil melhor após as
eleições. No final de tudo, é isso o que conta.”
As palavras do prelado ganham particular relevo
quando se sabe que o Brasil, que é o país do mundo
com o maior número de católicos (172,2 milhões), é
também um dos países mais violentos, com mais de
60 mil assassinatos por ano, o que representa cerca de
12,5 por cento de todos os homicídios no Planeta.
A eleição que irá ocorrer no próximo domingo criou
uma barreira de discórdia que está a dividir a população,
colocando familiares, amigos e mesmo estados uns contra
os outros. É um período de incertezas e medo. Também
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil veio alertar
os católicos para a importância deste acto eleitoral. Já no
passado mês de Abril, divulgou o texto “Compromisso e
Esperança”, com uma reflexão para as eleições de 2018.
Numa das mensagens centrais do documento, os
bispos exortam “a população brasileira a fazer desse momento difícil uma oportunidade de crescimento, abandonando os caminhos da intolerância, do desânimo e do
desencanto”. Para isso, os prelados incentivam “as comunidades eclesiais a assumirem, à luz do Evangelho, a dimensão política da fé, a serviço do Reino de Deus”. Nessa
mensagem os Bispos brasileiros lembram que a esperança
deve estar sempre presente, apesar das dificuldades do
dia-a-dia. “Sem tirar os pés do duro chão da realidade, somos movidos pela esperança, que nos compromete com
a superação de tudo o que aflige o povo.”
A ACN Brasil está muito empenhada no esforço de
promoção pastoral e social da Igreja no Brasil, nesse
esforço de superação de que se referem os Bispos no
documento “Compromisso e Esperança”. Um esforço
que data já desde a década de 60 quando o Padre Werenfried van Straaten – o fundador da ACN – enviou um

exemplar do seu livro “Chamam-me Padre Toucinho”
para vários bispos em diferentes lugares no mundo.
Um desses exemplares foi parar às mãos do Cardeal D. Jaime Câmara, na época Arcebispo do Rio de
Janeiro. D. Jaime respondeu, agradecendo o livro e
incentivando o Padre Werenfried a incluir o Brasil no
seu trabalho de missão. Nessa carta, D. Jaime dizia: “Na
América Latina ainda não somos uma igreja perseguida, mas estamos a ponto de nos tornarmos. Se um dia
formos perseguidos, você irá ajudar-nos, porque esse
é o seu trabalho. No entanto se nos ajudar agora será
mais barato”.
Começou assim, quase em jeito de desafio, o trabalho da ACN no Brasil. O Padre Werenfried viajou
até ao Brasil, visitou as grandes favelas e encontrou
pessoas famintas e em condições subumanas. Numa
oração que escreveu aos pés do Cristo Redentor, o
Padre Werenfried van Straaten revelou que não podia ficar indiferente a tudo o que tinha visto. “Aquilo
que vi nesta parte do mundo é um escândalo. Aqui
a Tua Igreja é mais vulnerável do que em qualquer
outro lugar do mundo”.
Desde então, a ACN já promoveu milhares de projectos no Brasil. Construção de capelas, mosteiros de
clausura, e outros projectos de ajuda pastoral e, como
consequência disso, o apoio na área social com a distribuição de água potável e de energia eléctrica para
regiões mais desfavorecidas, tal como o investimento
na locomoção de padres e religiosas, como é o caso dos
barcos para o imenso rio Amazonas.
Antes da entrega, pela ACN dos novos barcos,
os padres tinham de passar, muitas vezes cerca de
100 horas em velhas e perigosas embarcações para
conseguirem chegar às comunidades espalhadas
pelo rio. Seguramente que foi também graças à visão
profética do Padre Werenfried, que compreendeu
logo na primeira viagem ao Brasil que era necessário
ajudar esta imensa nação que é hoje Brasil, um dos
países prioritários que mais ajuda recebe da Fundação AIS/ACN que continua a ser fiel ao compromisso
do seu fundador.
Departamento de Informação da Fundação AIS | ACN Portugal
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Torne-se assinante

do Boletim

geral@sbento.pt | t. 253 390 180
ou na Casa das Estampas

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

A Basílica está aberta todos os dias do ano das
7h30 até ao anoitecer, estando o trono de S. Bento
acessível logo que abre. Nos meses de Julho e
Agosto está acessível 24 horas por dia.
Reitor da Basílica – P. Adelino Costa e Sousa
Assessor de Pastoral – Matthew Aconi

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

HORÁRIO DAS MISSAS
A Basílica está aberta todos os dias do ano, tendo
horários diferentes no Inverno e no Verão.
Eucaristias à semana (segunda a sexta)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Vespertinas (sábados ou vésperas de dia santo)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Eucaristias Dominicais (domingo)
Inverno (Dezembro a Fevereiro)
Eucaristia na Cripta - 9h30
Eucaristia na Cripta - 11h30
Rosário na Cripta - 15h30
Eucaristia na Cripta- 16h00
Verão (Março a Novembro)
Eucaristia na Basílica - 7h30
Eucaristia na Cripta - 9h30
Eucaristia na Cripta - 11h30
Rosário na Cripta - 15h30
Eucaristia na Cripta - 16h00

EXPOSIÇÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO
1.º QUINTA DE CADA MÊS NA CAPELA DA ADORAÇÃO, DAS 15H – 17H
2.º DOMINGO DE CADA MÊS NA CRIPTA, DAS 15H – 16H

Sacramento da reconciliação (Confissões)
TODOS OS DIAS: 9h – 12h e 15h – 16h

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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