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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

Com este número do nosso Boletim, entramos 
num novo ano. Desejamos a todos os nossos 
leitores, amigos e peregrinos um ano pleno de 
BEM, BOM e BELO, com S. Bento, aqui venerado 

como S. Bento da Porta Aberta, desde 1615.
Nunca é demais falarmos sobre este gigante da Igreja 

que foi S. Bento. A sua vida e a sua herança chegaram até 
nós plenos de vitalidade e actualidade. Quanto mais 

o estudamos, mais nos apaixonamos por este 
santo varão que nasceu no já longínquo 

ano de 480.
Recentemente, S. Bento, tem ins-

pirado muitos pensadores, leigos ou 
não. Um dos casos de mais suces-
soé, sem dúvida, a magnífica obra 
que um cristão ortodoxo ameri-
cano escreveu e que já conhece 
várias edições em diversas lín-
guas. O seu título original é « THE 

BENEDICTIN OPTION», traduzido 
para francês para « COMMENT ÊTRE 

CHRÉTIEN DANS UN MONDE QUI NE 
L`EST PLUS – le pari bénédictin », edição 

que possuo e que já li e reli várias vezes, tal 
a importância que lhe dou. 

Seja-me permitido deixar aqui uma curtíssima pas-
sagem desta obra extraordinária. 

« Graças a Bento, um impulso de espiritualidade cres-
ceu em diversos homens e mulheres levando-os a consa-
grar-se completamente a deixar o mundo e a consagra-

rem-se inteiramente a Deus segundo a Regra . Por detrás 
dos muros dos mosteiros , mantém-se a fé e o ensino, e 
de lá , evangelizaram-se povos bárbaros , ensinaram-se a 
rezar, a ler, a semear e a recolher, a construir. Nos séculos 
seguintes foi aí que se prepararam as sociedades devasta-
das do pós-Império para  O RENASCIMENTO DA CIVILIZA-
ÇÃO»( PÁG. 41 ).

Retiro do texto alguns verbos que devem merecer-nos 
uma eterna gratidão a estes monges, filhos espirituais de 
S. Bento: REZAR – LER – SEMEAR – RECOLHER – CONS-
TRUIR. No fundo, aos beneditinos devemos grandes con-
tributos para a nossa civilização.

Se o leitor, tiver possibilidade, leia este livro. Apren-
derá muito, tal como eu tenho beneficiado da sua lei-
tura!

… E já agora que estou a referir-me a livros, tomo a li-
berdade de sugerir, também, outra leitura. Estou a referir-
-me a uma pequena obra que a Mesa da Irmandade de S. 
Bento da Porta Aberta acaba de editar e que é uma reco-
lha de uma série de 30 contributos que fui publicando no 
nosso Boletim, com o título «PASSADAS COM S. BENTO ». 
De leitura muito acessível, para ajudar a viver em espírito 
de S. Bento o nosso quotidiano. E nem obrigado a lê-lo de 
seguida.

Tal como diz ROD DEHER, autor do livro a que me re-
feri acima, « A espiritualidade de Bento é decididamente 
de ordem prática, sem contar se escrevia para o clero, mas 
para leigos.»(pág.40). Sim, caro Amigo e leitor: S. Bento 
é uma voz ainda viva , hoje, século XXI, que nos é dirigi-
da. Vamos conhecê-la melhor? Vamos aprofundar ainda 
mais o conhecimento da sua obra e da sua extraordinária 
herança! Não será um bom propósito para iniciarmos um 
novo ano? Creio bem que sim. S. Bento merece que o co-
nheçamos mais e melhor. Nós precisamos urgentemente 
de o conhecer mais profundamente. Os nossos tempos 
são bem difíceis, tal o foram os tempos em que viveu S. 
Bento. Mas graças a ele, foi possível fazer uma civilização: 
a nossa!

BOM ANO, cheia das bênçãos de Deus.
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1 de JANEIRO de 2019 | DIA MUNDIAL DA PAZ

Santa Maria, Mãe de Deus

«…A propósito, vale a pena recordar as «bem-aven-
turanças do político», propostas por uma testemunha 
fiel do Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier 
Nguyen Van Thuan, falecido em 2002:

Bem-aventurado o político que tem uma alta noção 
e uma profunda consciência do seu papel.

Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a 
credibilidade.

Bem-aventurado o político que trabalha para o 
bem comum e não para os próprios interesses.

Bem-aventurado o político que permanece fiel-
mente coerente.

Bem-aventurado o político que realiza a unidade.
Bem-aventurado o político que está comprometido 

na realização duma mudança radical.
Bem-aventurado o político que sabe escutar.
Bem-aventurado o político que não tem medo.[5]»
… » Com efeito, a paz é fruto dum grande projeto 

político, que se baseia na responsabilidade mútua e na 
interdependência dos seres humanos. Mas é também 
um desafio que requer ser abraçado dia após dia. A paz 
é uma conversão do coração e da alma, sendo fácil re-
conhecer três dimensões indissociáveis desta paz inte-
rior e comunitária:

– a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, 

a ira e a impaciência e – como aconselhava São Fran-
cisco de Sales – cultivando «um pouco de doçura para 
consigo mesmo», a fim de oferecer «um pouco de do-
çura aos outros»;

– a paz com o outro: o familiar, o amigo, o estran-
geiro, o pobre, o atribulado..., tendo a ousadia do en-
contro, para ouvir a mensagem que traz consigo;

– a paz com a criação, descobrindo a grandeza do 
dom de Deus e a parte de responsabilidade que com-
pete a cada um de nós, como habitante deste mundo, 
cidadão e ator do futuro.

A política da paz, que conhece bem as fragilidades 
humanas e delas se ocupa, pode sempre inspirar-se ao 
espírito do Magnificat que Maria, Mãe de Cristo Salva-
dor e Rainha da Paz, canta em nome de todos os ho-
mens: A «misericórdia [do Todo-Poderoso] estende-se 
de geração em geração sobre aqueles que O temem. 
Manifestou o poder do seu braço e dispersou os sober-
bos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou 
os humildes (...), lembrado da sua misericórdia, como 
tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descen-
dência, para sempre» (Lc 1, 50-55).

(Da Mensagem para o DIA MUNDIAL DA PAZ de 
2019, Papa Francisco)
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O padre Manuel Morujão S.J., Vigário Episco-
pal para a Vida Consagrada e Superior dos 
Jesuítas de Braga, presidiu no passado sába-
do, 8 de dezembro, à Eucaristia da Solenida-

de da Imaculada Conceição, na cripta de S. Bento da 
Porta Aberta.

Na sua homilia, destacou vários factores históricos 
entre os quais os inícios da celebração da Solenidade da 
Imaculada, no século VII, até ao 8 de Dezembro de 1854, 
data  em que o Papa Pio IX definiu o dogma da Imaculada 
Conceição.

Destacou também o episódio em que o rei  
D. João IV, no dia 8 de dezembro de 1646, tirando a coroa 
da sua cabeça coroou a imagem da Imaculada Conceição 
em Vila Viçosa como Rainha e Padroeira de Portugal, epi-
sódio que marcou todas as dinastias seguintes que nunca 
mais usaram a coroa na cabeça, pela mesma pertencer a 
Nossa Senhora.

O padre Manuel Morujão, que concelebrou a Eucaris-
tia com o padre Adelino Costa e Sousa, reitor do Santuário 
de S. Bento da Porta Aberta, e o padre Aníbal Ramôa, dis-
se ainda à assembleia que a celebração da Virgem Maria 

é também uma festa familiar, «pois celebramos a nossa 
comum Mãe do Céu».

«Lembrar a bondade de Deus no rosto materno de 
Maria, no rosto materno da Igreja, nos rostos maternos 
das nossas mães, protege-nos daquela doença corrosiva 
que é a orfandade espiritual: a orfandade que a alma vive 
quando se sente sem mãe e lhe falta a ternura de Deus», 
acrescentou o presidente da celebração, citando o Papa 
Francisco.

Após as reflexões sobre as leituras do dia, con-
cluiu fazendo um paralelismo entre Nossa Senhora e  
S. Bento que como «excelente cristão» foi devoto da Virgem.

«Na oração da Ave Maria, chamamos a Nossa Se-
nhora Bendita (Bendita sois vós entre as mulheres). O 
nome do santo que, com grande devoção, veneramos 
neste santuário, S. Bento significa que é bendito, aben-
çoado. Esta aproximação de nomes pode ajudar-nos a 
ligar Nossa Senhora a um seu filho muito amado, S. Ben- 
to, que também nós muito amamos», acrescentou o pa-
dre Manuel Morujão.

In Diário do Minho, 12 de Dezembro de 2018.

Celebrar Nossa Senhora
também é celebrar a família
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Beatificação dos mártires 
da Argélia 
Dia 8 de Dezembro 2018

E stou profundamente agradecido ao Abade Ge-
ral Dom Eamon e a toda a Ordem Cisterciense 
da Estrita Observância de me terem convidado 
para participar na beatificação dos 19 mártires 

dos quais os 7 monges trapistas de Tibhirine.

O seu testemunho é uma luz que nos ajude a viver 
a nossa vocação quotidiana com mais responsabilidade 
para assim sermos semente de fraternidade e de paz 
no nosso mundo. Assim, transmitiremos a todos, como 
o fez a Virgem da Visitação, a presença viva de Jesus 
Cristo no meio de nós. 

 No dia a seguir à beatificação visitamos o mostei-
ro de Tibhirine. Este acontecimento foi para mim como 
um regresso à Galileia, em Nazaré, depois da morte e 
da ressurreição de Jesus.

 É evidente que os Monges tinham entregado as 
suas vidas nas mãos de Deus. Viveram o quotidiano da 
vida monástica, na fraternidade e no pobre dom de si 
mesmo, na oração e no acolhimento.

 Precisamos de olhar para eles, com o desejo de 
aprender deles. Precisamos de os invocar com confian-
ça e reconhecimento!

Dom Mauro-Guisppe Leppori. 
Abade Geral da Ordem Cisterciense.
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Recentemente, em Braga, foi lembrado o geno-
cídio perpetrado pelo regime estalinista em 
1932/33, genocídio verdadeiro, perpetrado pelo 
regime soviético de Estaline contra o poo opri-

mido da Ucrânia.
 É um dever moral não deixarmos calar ou esquecer 

uma brutalidade cometida contra um povo inteiro, matan-
do-o de forma miserável pela fome. Este processo, segun-
do alguns historiadores, começou já em 1929 com a des-
truição dos intelectuais ( aconteceu o mesmo em Katyn 
com as elites polacas) e da Igreja ucraniana. Depois foi a 
colectivização pela violência com fuzilamentos e deporta-
ções dos camponeses. Seguiu-se o arresto, pela força,  de 
toda, absolutamente toda, a produção cerealífera ( sabe-
mos que a Ucrânia era considerada o celeiro da Europa) e 
de todas as reservas alimentares dos camponeses. Todas 
as casas, arrecadações e esconderijos foram vasculhados 
com minúcia militar. Foram fechadas todas as fronteiras 
da Ucrânia, os acessos às cidades e  às estações dos cami-
nhos -  de -  ferro. Foi interdita a “ ucranização”, forçando, 
assim, o assassínio da nação e foi o  HOLODOMOR que 
significa “ assassinar pela fome”.

 Foi um autêntico genocídio dos camponeses que 
eram resistentes ao comunismo e à sovietização do seu 
país. Teriam sido mortos, sobretudo, pela fome imposta 
severamente, mais de dez milhões de ucranianos. E quan-
tos foram deportados para a Sibéria, para trabalhos força-
dos, onde morreram, só por terem sido “ apanhados” com 
um punhado de espigas de trigo?

A  ONU reconhece este crime tremendo como  “ tra-
gédia nacional para o povo ucraniano” e o Parlamento 
Europeu  “ reconhece o Holodomor” como um crime in-
qualificável perpetrado contra o povo ucraniano e contra a 
humanidade” e mais de vinte estados  reconhecem como 
autêntico genocídio o HOLODOMOR. É bom não o esque-
cer. Não podemos ( eu não posso) nem devemos querer 
( eu não quero deixar cair no esquecimento ) este crime 

HOLODOMOR

Um GENOCÍDIO na Europa

contra a humanidade. Foi um dos vários cometidos no sé-
culo XX pelos regimes totalitários da Alemanha e da URSS. 
Talvez um dos mais esquecidos.

Por isso, foi com agrado que vi que este genocídio foi 
lembrado em Braga com o apoio do Município. Um agra-
do banhado em profunda tristeza. Tristeza por saber que 
se estava a lembrar dez milhões de homens, mulheres e 
crianças mortos ela fome.

Recebi o convite para estar na igreja da Lapa, em 
Braga, na cerimónia religiosa evocativa deste genocídio. 
Obviamente que aceitei e participei nas cerimónias que, 
não as acompanhei com palavras por não saber ucrania-
no, mas as acompanhei, profundamente emocionado 
com toda a minha alma, alma de português, de europeu 
( a Ucrânia é Europa) e, sobremodo, de cristão a quem o 
sofrimento alheio não passa indiferente. E transmiti este 
meu sentimento de comunhão na evocação destes már-
tires do século XX. 

Aquelas vítimas da malvadez humana, cristãs como 
eu, com o mesmo baptismo e, por isso, são meus irmãos 
em Jesus Cristo. Recorde-se, a propósito, de que a cristia-
nização dos eslavos começou em Kiev, era Rei S. Vladimiro, 
no ano 980, com S. Cirilo e seu irmão S. Metódio. Àquele 
se deve o actual sistema alfabético chamado de cirílico, 
por ter sido “ fabricado” por S. Cirilo.

 Expressei, na ocasião publicamente no final desta 
bela cerimónia com cânticos que me fizeram rezar malgra-
do, como já o referi, não conhecer a língua em que eram 
tão espiritualmente bem cantados, o quanto me sentia 
em comunhão e comprometi-me a de que tudo faria, no 
que estivesse ao meu alcance, para me unir ainda mais 
às vítimas da ferocidade que a Ucrânia viveu  durante a 
ocupação soviética e, de modo particular, nas que fazem 
parte do rol imenso que foram massacradas no chamado 
genocídio do HOLODOMOR.

Carlos Aguiar Gomes
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15 de Janeiro

SANTO AMARO 
                                                         

A Igreja celebra a 15 de Ja-
neiro a memória de dois 
meninos, primeiros dis-
cípulos do nosso Santo 

Patriarca, S. Bento. Estes meninos 
foram entregues pelos seus pais, 
tal como nos refere S. Gregório 
Magno, primeiro biógrafo de S. 
Bento, e era costume na época, 
para serem por ele educados. 
Sabemos que seguiram a Regra 
como monges, daí serem sempre 
representados, quando adultos, 
como tal.

Sabemos muito pouco sobre 
estes santos, um dos quais, Santo 
Amaro (também conhecido por S. 
Mauro), é muito querido e venera-
do pelos portugueses, festejado, tal 
como S. Plácido, a 15 de Janeiro.

Focar-me-ei, neste curto apon-
tamento, em Sto Amaro. A sua vida 
escrita cerca do ano 860 com o títu-
lo original de VITA MAURI ( A Vida de 
Amaro ), por ordem de outro  mon-
ge beneditino, Odão de Glanfeuil e 
atribuída a outro beneditino, Fausto, 
companheiro de Sto Amaro. Esta obra 
merece algumas críticas, mas é a mais 
próxima , no tempo, de Sto Amaro.

Acredita-se que seu pai teria 
sido entregue aos doze anos, com 
já disse acima, pelo seu pai, Equizio, 
um importante romano que desem-
penhava as funções de senador, 
para ser educado por S. Bento.

Sto Amaro teria sido Diácono 
e nomeado Prior de Montecassino 
por S. Bento, o que mostra o apreço 
em que era tido pelo Santo Patriarca. Sabemos que era 
muito piedoso e dedicado a jejuar mais do que impõe a 
Regra.

Mais tarde, não se sabe ao certo, foi enviado para 
França como Abade de um mosteiro, levando, como era 
costume quando algum monge, com seus companhei-
ros, levou consigo algumas relíquias e a Regra. Simplício, 
Constantino, António e Fausto, entre outros foram os seus 
companheiros nesta viagem sem regresso. Ter-se-iam fixa-
do em Saint-Maurice d`Aguano, onde fez inúmeros mila-
gres. Depois deslocou-se para Sant Germain. Depois, gra-
ças ao apoio de um grande senhor de nome Floro, amigo 

S. Bento com Sto Amaro e S. Plácido ( ainda meninos) 
– fresco do Mosteiro de Subiaco

do Rei Teodoberto, foi-lhe oferecido um terreno onde foi 
construída a ainda hoje célebre Abadia de Saint- Maur ( 
Santo Amaro).

Morreu de idade muito avançada, talvez em 584. Foi 
sepultado com uma relíquia de Sto Estevão e um perga-
minho que atestava ser aquele o corpo de Amaro, do nos-
so Santo Amaro.

O monge companheiro de Sto Amaro, Fausto, mor-
reu na Abadia italiana de S. João de Latrão, onde escreveu 
a vida de Sto Amaro.

Carlos Aguiar Gomes 
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IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

 JANEIRO

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.
 

Muitos peregrinos que rumam 
a S. Bento da Porta Aberta, 
chegando ao santuário e 
depois da visita-adoração 

ao Santíssimo Sacramento, fazem uma pe-
regrinação, mais curta, até à imagem do 
Santo Patriarca. É uma devoção cheia de 
carinho, o tocar na imagem, como quem 
dá um abraço ou um beijo ao nosso pai ou 
à nossa mãe. É um gesto de ternura que os 
peregrinos querem ter para com o nosso S. 
Bento, venerado neste santuário. 

Enquanto aguardam vez para ma-
nifestar a sua imensa gratidão, devoção 
ou admiração para com o Patrono da Europa, S. Ben-
to, muitos peregrinos gostariam de ser ajudados nes-
te caminhar até à imagem por quem nutrem especial 
atenção, sabendo que S. Bento nos serve de modelo a 

imitar nesta busca incessante de Deus. A 
proximidade à imagem, o olhá-la ou tocá-
-la não são senão gestos para recordar o 
quanto é fundamental imitar aquele que 
ali está representado e cujo poder reside 
só e exclusivamente em Deus.

Este opúsculo procura, assim, ajudar 
a encontrar Deus e a amar o próximo à 
luz do Evangelho projectado na Regra de 
S. Bento. Chamamos-lhe “Passadas com 
S. Bento” para indicar que as passadas 
que se “estão a dar” ou se vão dar rumo 
à imagem de S. Bento podem e devem 
ser vividas iluminadas por este gigante do 

monaquismo ocidental.
Esperamos, com este contributo, poder ajudar cada 

peregrino a encontrar Deus através do caminhar com e 
para S. Bento.

Passadas com S. Bento

FEVEREIRO

2 | sábado | 10h30 | Missa da Apresentação do Senhor, com a 
bênção das velas. Dia do Consagrado.
3 | domingo | Em todas as dioceses de Portugal peditório para a 
Universidade Católica.
7 | quinta-feira | 10h30 | Dia de Oração pelos Cristãos 
perseguidos.
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da 
Adoração.
10 | domingo | Dia de Santa Escolástica, irmã gémea de S. Bento.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Cripta 
e oração do Rosário seguido de Eucaristia em honra de Santa 
Escolástica.
11 | segunda-feira | 10h30 | Dia Mundial do Doente. Eucaristia 
de celebração para os doentes, com uma oferta a todos os 
participantes. Exposição do Santíssimo Sacramento e bênção 
aos doentes.
15 | sexta-feira | Dia de Oração pelas Famílias.
22 | sexta-feira | Dia de Oração pelas pessoas em fim de vida, 
sozinhas e abandonadas.

NOVIDADE

SÃO BENTO da PORTA ABERTA . JANEIRO 2019

8



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

TERÇO AÇO – 13€
Referência: 070.AATE0007
Terço em aço,com fecho para colocar ao pescoço.

REGRA DE S. BENTO – 11€
Referência:  050.124103
Para uma sadia,equilibrada, solidária e orante vida das comunidades, 
os mosteiros, que foram sendo fundados, alguns ainda em sua vida, S. 
Bento escreveu uma Regra (uma espécie de regulamento da vida de cada 
monge, do seu superior, o Abade, e da comunidade ,em geral). A Regra 
que compôs ainda hoje é vivida nos mosteiros que procuram seguir o 
modelo que foi e é S. Bento.

CRUCIFIXO 
S. BENTO – 15€
Referência:  080.01A7ON
Cruz de São Bento, com reflexo luminoso.

SÃO BENTO DA PORTA 
ABERTA – 30€
Referência:  010.295

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 

Imagem de São Bento da Porta Aberta, em marfinite. Mede 
cerca de 35,5 cm.
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O Livro do Deuteronómio é uma colectânea de 
discursos, que Moisés pronunciou, no final 
da sua vida. Ele recorda as leis do Senhor 
às novas gerações, enquanto contempla de 

longe a Terra Prometida, para a qual corajosamente 
conduziu o povo de Israel.

Neste Livro, a “lei” de Deus é apresentada, acima 
de tudo, como a “palavra” de um Pai que cuida de to-
dos os seus filhos. É um caminho de vida que Ele ofere-
ce ao seu povo, para realizar um projeto de Aliança. Se 
o povo seguir esta lei fielmente, por amor e gratidão, 
mais do que por medo dos castigos, poderá continuar 
a experimentar a proximidade e a proteção de Deus.

Uma das maneiras de realizar concretamente esta 
Aliança, recebida de Deus como uma dádiva, consiste em 
optar com decisão pela justiça. O fiel atua-a quando re-
corda com gratidão a escolha que Deus fez do seu povo 
e evita adorar qualquer outro deus senão o Senhor, mas 
também quando recusa benefícios pessoais que lhe per-
turbem a consciência perante as necessidades do pobre.

«Deves procurar a justiça e só a justiça».

A experiência quotidiana coloca-nos perante mui-
tas situações de injustiça. Algumas são muito graves, 
especialmente sobre os mais fracos, aqueles que sobre-
vivem à margem das nossas sociedades. Quantos Caim 
exercem violência sobre o irmão ou a irmã!

A eliminação das desigualdades e dos abusos é 
uma exigência de fundamental justiça, e deve começar 
pelo nosso coração e pelos locais que frequentamos.

Todavia, Deus não realiza a sua justiça destruindo 
Caim. Pelo contrário, Ele preocupa-se em protegê-lo 
para que retome o caminho (1). A justiça de Deus con-
siste em dar uma nova vida.

Como cristãos, encontrámos Jesus. Ele, com as suas 
palavras e gestos, e especialmente com a sua vida e a 
luz da Ressurreição, revelou-nos que a justiça de Deus é 
o seu amor infinito para com todos os seus filhos.

Através de Jesus, abre-se, também para nós, o ca-
minho para pôr em prática e difundir a misericórdia e o 
perdão, que são o fundamento da justiça social.

«Deves procurar a justiça e só a justiça».

Este versículo da Escritura foi escolhido para celebrar 
a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, em 2019. 
No hemisfério norte, decorre de 18 a 25 de janeiro. Se 
aceitarmos, também nós, esta Palavra, poderemos pro-
curar os caminhos de reconciliação, antes de mais entre 
nós, cristãos. Depois, pondo-nos ao serviço de todos, con-
tribuiremos eficazmente para sarar as feridas da injustiça.

É isso que experimentam, já há alguns anos, alguns 
cristãos de diversas Igrejas, que se dedicam aos presos 
na cidade de Palermo (Itália). A iniciativa nasceu da 
ação de Salvatore, membro de uma associação evangé-
lica: «Dei-me conta das necessidades espirituais e hu-
manas destes nossos irmãos. Muitos deles não tinham 
familiares que os pudessem ajudar. Confiei em Deus e 
falei disto a vários irmãos da minha Igreja, bem como 
de outras Igrejas». Christine, da Igreja anglicana, acres-
centa: «Poder ajudar estes irmãos necessitados dá-nos 
alegria, porque torna concreta a Providência de Deus 
que, por nosso intermédio, quer fazer chegar o seu 
Amor a todos». E Nunzia, católica: «Pareceu-nos uma 
boa ocasião, tanto para ajudar os irmãos necessitados, 
como para contribuir para dar a conhecer Jesus, tam-
bém com pequenas coisas materiais».

É uma concretização daquilo que Chiara Lubich dis-
se, em 1998, na igreja evangélica de Sant’Ana em Augs-
burg, durante um encontro ecuménico:

«[...] Se nós, cristãos, olharmos para a nossa his-
tória [...], não podemos deixar de ficar tristes, ao ve-
rificar que ela foi, muitas vezes, uma sucessão de in-
compreensões, de litígios, de lutas. Isto deve-se, sem 
dúvida, às circunstâncias históricas, culturais, políticas, 
geográficas, sociais… mas também ao facto de ter di-
minuído, entre os cristãos, aquele elemento unificador 
que lhes é caraterístico: o amor.

Um trabalho ecuménico só poderá ser fecundo na me-
dida em que, quem a ele se dedica, vir em Cristo crucifica-
do e abandonado, que se abandona no Pai, a chave para 
compreender todas as faltas de unidade e para recompor 
a unidade [...]. E a unidade tem um efeito [...]: trata-se da 
presença de Jesus entre várias pessoas, na comunidade. 
«Onde estiverem dois ou três – disse Jesus – reunidos em 
meu nome, aí estou Eu no meio deles» (Mt 18-20). Jesus 
entre um católico e um evangélico que se amam, entre 
anglicanos e ortodoxos, entre uma arménia e uma lutera-
na que se amam. Quanta paz a partir de agora, quanta luz 
para um verdadeiro caminho ecuménico!» (2).

1) Cf. Gn 4, 8-16; 2) C. Lubich, “Oração ecuménica para o Advento”, 
Augsburg (Alemanha), 29 de novembro de 1998.

“DEVES 
PROCURAR A 
JUSTIÇA E SÓ 
A JUSTIÇA”
(DT 16, 20).    

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

JANEIRO DE 2019
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Shirin Ebadi, advogada iraniana, ex-juíza, ac-
tivista de direitos humanos e Prémio Nobel da Paz 
de 2003, acusa do regime de Teerão de perseguir as 
minorias religiosas, nomeadamente os cristãos e os 
bahá’i.

Num artigo de opinião publicado na semana pas-
sada na DW – Deutsche Welle, uma emissora alemã –, 
sobre os 70 anos da proclamação da carta dos Direi-
tos Humanos da ONU, Ebadi afirma que “algumas pes-
soas no Irão” estão hoje “definhando nas prisões pela 
simples razão de serem seguidores da religião bahá'í” 
e que “outros iranianos estão a enfrentar a prisão por 
causa de acusações de que se converteram do islamis-
mo ao cristianismo”. 

Além disso, e segundo esta defensora dos direitos 
humanos, “as mulheres iranianas são punidas se tenta-
rem reivindicar os seus direitos e rejeitarem o hijab”, o 
véu islâmico.

Na opinião desta activista, que actualmente vive 
exilada em Londres, “as leis iranianas” que têm sido 
“usadas para processar e punir estas pessoas violam os 
direitos humanos”, mas são justificadas pelas autorida-
des de Teerão que invocam para isso uma “concepção 
legal islâmica”.

Irão: Shirin Ebadi, Prémio Nobel 
da Paz, denuncia perseguição 
religiosa contra os cristãos

No artigo na DW, a laureada com o Prémio Nobel 
da Paz acusa o próprio comissário dos direitos huma-
nos do governo iraniano, Mohammad Javad Larijani, 
de orgulhosamente defender a execução de “punições 
divinas”, incluindo a “amputação das mãos de ladrões e 
mortes por apedrejamento”.

As críticas de Shirin Ebadi vêm sublinhar os dados 
sobre o Irão apresentados no último Relatório sobre  a 
Liberdade Religiosa no Mundo, produzido pela Funda-
ção AIS sobre o período correspondente de Junho de 
2016 a Junho de 2018.

Nesse relatório, apresentado em Lisboa e nas prin-
cipais capitais europeias no passado dia 22 de Novem-
bro, o Irão é classificado como um país onde ocorre 
“discriminação” por motivos religiosos da responsabi-
lidade do Estado.

No sumário executivo do documento é referido que 
“os não muçulmanos” estão afastados do “sistema judi-
cial e da polícia”, e que tem aumentado “a condenação 
de crentes em igrejas domésticas”, nomeadamente, 
como sublinhou Ebadi, uma “maior pressão sobre os 
Bahá’i”.

PA| Departamento de Informação da Fundação AIS | info@fundacao-ais.pt    
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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.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

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 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 

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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