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1. “S. Bento: “estrela da manhã
no meio do nevoeiro”
(Papa S. Zacarias)

2. “O homem de Deus (S. Bento)
que brilhou nesta terra com tantos
milagres não resplandeceu menos
pela eloquência com que soube
expor a sua doutrina”
(S. Gregório Magno)

3. “Mensageiro da paz, artífice da
união, mestre da civilização“
(Paulo VI)

4. “Fulgurante de luz ( … )
resplandece como astro na
cerração da noite.”
(Paulo VI).

5. “Bento, lendo os sinais dos
tempos, viu que era necessário
realizar o programa radical da
santidade evangélica, (…) numa
forma ordinária, nas dimensões
da vida quotidiana de todos
os homens. Era necessário que
o heroico se tornasse normal,
quotidiano, e que o normal, o
quotidiano, se tornasse heroico.”
(João Paulo II)

6. “O grande monge (S. Bento)
permanece um verdadeiro mestre
em cuja escola podemos aprender
a arte de viver o humanismo
verdadeiro.”
(Bento XVI)
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S. BENTO
CARLOS AGUIAR GOMES

B

“

ento continua a ser uma personagem atraente. Um homem dotado de atracção nunca
pode ser sombrio, negativo nas suas relações
com o mundo, mas dotado de grande fascínio,
de grande generosidade. Devemos pensá-lo como um homem concreto, realista e, como demonstrou muitas vezes
na sua vida, um homem cheio de esperança. Mestre exigente que se esforçou sempre por ser mais amado do que temido, porque a misericórdia,
para ele, vem antes da justiça.” ( Cardeal
Saraiva Martins, ( 20.III. 2007).

Este mês de Março, na nossa Basílica, tem uma centralidade que convoca muitos peregrinos: a solenidade do Trânsito (da morte) de S. Bento , em 547. È sempre um dia muito
especial na Basílica. Pois, como
muito bem referiu o Cardeal Saraiva
Martins ( cf supra), Bento continua
a ser uma personagem atraente pelo
exemplo da sua vida. E, talvez, hoje, tal
como no seu tempo, S. Bento continua a
ser referência para monges que o seguem
mas, igualmente, para nós, leigos, que nos deixamos guiar pela sua Regra no que nela é aplicável a leigos
do século XXI, e é muito.
… Por isso, neste mês em que comemoramos a partida
deste mundo para o céu do Santo Pai e Padroeiro da Europa
S. Bento, é talvez, chegado o momento de quem ainda não
se debruçou sobre a Regra de S. Bento, de o fazer logo que
possa, sobretudo quando a nossa cultura colapsou e já nasceu outra que nega Deus e educa os jovens sem os convidar
a olhar para o MAIS ALÉM.

Nunca é demasiado insistirmos no modo como S. Bento morreu: de pé, rezando e amparado pelos seus monges.
Foi assim, de pé, que Bento partiu deixando-nos um exemplo notável quanto ao modo de cada um de nós encarar a
sua morte: uma partida. E que seja uma partida orante e
acompanhada pelos que nos são queridos. A morte de S.
Bento é um belo exemplo contra a eutanásia que nos querem impor. Bento teve uma morte digna e assistida. Sim,
é este género de morte que é digna e assistida e não uma
injecção ou qualquer outro produto que mata uma pessoa
Humana como se fosse uma “ coisa” de que nos queremos
livrar. Sim, S. Bento, morreu com dignidade e morreu amparado pelos seus monges. E morreu de pé como as grandes árvores que deixam raízes profundas, fortes e bem
firmes.
Quando nos dirigirmos a S. Bento peçamos-lhe uma boa
morte. Uma santa morte como foi a dele. Apesar dos sofrimentos que, eventualmente, nos irão acompanhar nos últimos dias de vida e nos aprestamos para partir, pois estamos
aqui de passagem.
Quando em 21 de Março de 1947, o grande Papa Pio XII
nos deu o extraordinário documento pontifício, dedicado a S.
Bento, “ Fulgens radiatur” tinha razão ao escrever: “ Depois
de passar o santo Patriarca desta vida, com trânsito feliz, a
Ordem que fundara, enformada e encorajada pela sua intercessão paternal, longe de decair e esmorecer, expandiu-se,
largamente, nos anos subsequentes” ( nº 20) . Chegou até nós
viva e cheia de actualidade, com o mesmo vigor e a mesma
importância que teve quando o Santo Patriarca a escreveu,
pois a sociedade da sua época, em grave declínio que a desfez, era em tudo semelhante a estes nossos dias mergulhados
em profunda “ cerração da noite”.
A terminar, peço que a todos S. Bento abençoe:
Benedictus benedicat!
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“ Laetare felix Cistercium!“
- Alegra-te oh feliz Cister!

A

legrem-se os filhos de Cister em 26 de Janeiro!
Sim, é de grande alegria cantar o nascimento da Ordem de Cister, filha de S. Bento,
onde brilhou, como sol, o nosso Pai S. Bernardo, comemorando os seus três santos fundadores:
Albérico, Roberto e Estevão. São estes santos que celebramos a 26 deste mês de Janeiro. Com eles, a Regra
de S. Bento passa a ser vivida de uma forma mais fielmente austera.
Stos Albérico, Roberto e Estevão deram início a
uma das mais célebres e decisivas reformas do modo
beneditino de viver a Regra do Santo Pai e Padroeiro
da Europa. Deixando Molesmes, em 1098, procuraram, na austeridade, aprofundar o carisma de S.
Bento num lugar inóspito chamado cistercium, Cister.
Assim, pela pobreza e simplicidade de vida, que era
e é visível na brancura original da lã, na ausência da
cor negra por se recusarem a tingir o tecido dos hábitos, ou na pureza dos Ofícios litúrgicos, nasceu Cister.
Esta reforma beneditina cedo se implantou em toda
a Europa. De Norte a Sul e de Nascente a Poente,

todo o território ficou marcado pela presença dos
monges brancos, os cistercienses, mais tarde, graças
à influência decisiva e notável de um jovem, Bernardo, S. Bernardo de Claraval, passaram, também a ser
conhecidos por “ monges bernardos”.
Portugal nasce com os “ bernardos” cuja presença
mais marcante foi o mosteiro de Alcobaça, alfobre de
sábios, artistas ou historiadores. Só o crime de 1834,28
de Maio, com a chamada lei do “ Mata-frades”, os cistercienses foram apagados da nossa paisagem espiritual. Na actualidade somente uma pequena comunidade de monjas de Cister estão entre nós, junto a S. Bento
da Porta Aberta ( Rio Caldo- Terras de Bouro) .
“ Laetare felix Cistercium! “ - Alegra-te oh feliz Cister! Assim, em 26 de Janeiro, podem e devem cantar os
filhos dos Santos Albérico, Roberto e Estevão, herdeiros e co-continuadores do legado de S. Bento de Núrsia
com outros carismas fundados na Regra do Santo Patriarca, Pai do monaquismo do Ocidente.
Carlos Aguiar Gomes
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Faleceu o Arquitecto
Luiz Cunha

F

aleceu a 28 deste mês de Janeiro, em Lisboa, o
arquitecto Luiz Cunha tão presente em S. Bento
da Porta Aberta, pois a ele se devem os projectos do Hotel bem como da cripta da Basílica.
Autor consagrado e com renome internacional,
deixou uma obra ímpar que se inclui no chamado pós-modernismo. O seu estilo pesado e robusto vai marcar
uma época da arquitectura em Portugal.
Luiz Cunha deixou o seu génio plasmado, por exemplo, no edifício de “ O Diário do Minho” ( R. de Sta Margarida – Braga ). Na arquidiocese de Braga é em S. Bento da Porta Aberta que este autor está bem presente. A

sua última obra, a cripta, foi iniciada em 1994 e tendo
sido finalizada já neste século, em 2002.
Nascido no Porto em 14 de Abril de 1933, acabou
o seu curso superior na Escola Superior de Belas Artes
do Porto.
Além de arquitecto, Luiz Cunha deixa obra na pintura e no desenho, mas é como arquitecto que o seu
génio brilha mais.
A Mesa Administrativa da Irmandade de S. Bento da
Porta Aberta sente a sua partida que, como se referiu, ficará presente nas obras que nos deixou. Que a sua alma de
artista encontre Deus, a Beleza incriada, total e absoluta.
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Catequeses do Papa Francisco
sobre a celebração da Santa Missa
(Introdução)
Introdução 1 (Boletim de Outubro/2018)
Catequese de 8 de Novembro de 2017 – “Não podemos
viver sem o Domingo”
«Se não podemos celebrar a Eucaristia, não podemos
viver. (..) Pode-se renunciar à vida terrena pela Eucaristia
porque ela nos dá a Vida Eterna, tornando-nos partícipes da
vitória de Cristo sobre a morte.»
«A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no qual
Jesus Cristo, nossa vida, Se faz presente. Participar na Missa
é viver outra vez a Paixão e a Morte redentora do Senhor. É
uma teofania: o Senhor torna-Se presente no altar para ser
oferecido ao Pai pela salvação do mundo.»
«O Senhor está ali. Se hoje viesse aqui o Presidente da
Republica ou qualquer pessoa muito importante do mundo,
certamente todos estaríamos perto dela e gostaríamos de a
saudar. Mas repara: quando tu vais à missa, o Senhor está
lá! E tu distrais-te. É o Senhor quem está ali!! Está claro? Não
o esqueçais. “Participar na Missa é como viver outra vez a
paixão e a morte redentora do Senhor.”»
«É preciso ensinar bem as crianças a fazer o sinal da
Cruz. Assim começa a Missa, assim começa a vida, assim
começa o dia. Isto significa que somos remidos com a Cruz
do Senhor.»
«A Missa não é um espectáculo: significa ir encontrar a
Paixão e a Ressurreição do Senhor. Por isso, o sacerdote diz:
“Corações ao alto.”»
«Os Sacramentos, e a celebração eucarística de maneira
especial, são os sinais do Amor de Deus, os caminhos
privilegiados para nos encontrarmos com Ele.»
Catequese de 15 de Novembro de 2017 – “A Missa é
oração”
«A Missa é oração, aliás, é a oração por excelência, a
mais elevada, a mais sublime e, ao mesmo tempo, a mais
concreta.»
«A oração é realmente diálogo e relação pessoal com
Deus. Relação na qual o homem encontra a sua plena
realização.»
«Rezar, como qualquer diálogo verdadeiro, significa
saber também ficar em silêncio, em silêncio juntamento
com Jesus. E quando vamos à missa, talvez cheguemos
cinco minutos antes e comecemos a falar com quem está ao
nosso lado. Mas não é o momento para falar: é o momento
do silêncio, a fim de nos prepararmos para o diálogo. É o
momento de se recolher no coração, a fim de se preparar
para o encontro com Jesus. O silêncio é tão importante!»
«Os Evangelhos mostram-nos Jesus que Se retira em
lugares afastados para rezar; os discípulos, ao ver esta
sua relação íntima com O Pai, sentem o desejo de poder
participar nela e pedem-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar.”»

«Temos, em primeiro lugar, que, no silêncio, aprender
a dizer “Pai” a Deus, ou seja, a pormo-nos na sua presença
com confiança filial.»
«Ser humildes, reconhecer-se filhos, repousar nO Pai e
confiar nEle. Esta é a primeira atitude: confiança e segurança, como a criança com os pais; saber que Deus se recorda
de ti, cuida de ti, de ti, de mim, de todos.»
«A segunda predisposição é deixar-se surpreender, não
pela inventividade dos homens mas deixarmo-nos maravilhar por Deus. [Indo à Missa] vamos a um encontro vivo com
O Senhor.»
«Nicodemos vai procurar Jseus para O conhecer; e o Senhor fala-lhe da necessidade de “renascer do alto”. O desejo
de qualquer crente verdadeiro é o desejo de renascer, a alegria de recomeçar sempre para se encontrar com o Senhor.
Nós temos este desejo? Com efeito, pode-se perde-lo facilmente porque, por causa de tantas actividades, de tantos
projectos a concretizar, no final temos pouco tempo e perdemos de vista o que é fundamental: a nossa vida interior
que é o encontro com o Senhor na oração.»
«O Senhor encontra a nossa fragilidade para nos
reconduzir ao nosso primeiro chamamento: ser à imagem
e semelhança de Deuz. É este o ambiente da eucaristia, é
esta a oração.»
Introdução 2 (Boletim de Novembro/2018)
Catequese de 22 de Novembro de 2017 – “A Missa é o
memorial da Paixão”
«Memorial não é somente a lembrança dos
acontecimentos do passado mas a sua actualização. É
evocar e tornar presente o que aconteceu há vinte séculos.»
«O Catecismo da Igreja Católica (n.º 1363) ensina que,
sempre que se celebrar a Páscoa, os acontecimentos do
Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para
que conformem com eles a sua vida.»
«O Concílio Vaticano II afirma que “Sempre que no altar
se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa,
foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção.”»
«Na Missa faz-se a Páscoa. Nós, na Missa, estamos com
Jesus morto e ressuscitado, unimo-nos a ele e ele arrastanos em frente, para a vida eterna.»
«O Sangue de Cristo liberta-nos da morte de do medo
da morte: não só do domínios da morte física mas da morte
espiritual que é o mal, o pecado. Todas as vezes que somos
vítimas do nosso pecado e do pecado alheio, somos vítimas
da morte, a nossa vida é contaminada, perde beleza, perde
significado e murcha. Ao contrário, Cristo, que é a plenitude
da vida, restitui-nos a vida.»
«Na Oração Eucarística nº 4 rezamos: “E para realizar o
vosso plano de amor, o Vosso Filho entregou-se à morte e,
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ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida.
E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que
por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito
Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra.”»
«Se recebermos este seu Amor pascal e vitorioso com
fé, também nós podemos amar verdadeiramente a Deus e
ao próximo, podemos amar como Ele nos amou, oferecendo
a vida. Só se experimentarmos este poder de Cristo, o poder
do seu amor, seremos realmente livres de nos doarmos sem
medo.»
«É este o significado da Missa: entrar nesta paixão,
morte, ressurreição, ascensão de Jesus; quando vamos
à Missa é como se fôssemos ao calvário, a mesma coisa.
Mas pensai: no momento da Missa vamos ao calvário e
sabemos que aquele homem ali é Jesus. Mas, será que nos
permitiríamos conversar, tirar fotografias, dar um pouco de
espetáculo? Não! Porque é Jesus! Certamente estaríamos
em silêncio, no pranto e também na alegria de sermos salvos. Quando entramos na Igreja para celebrar a Missa pensemos nisto: entro no calvário, onde Jesus oferece a sua vida
por mim. E assim desaparece o espetáculo, desaparecem as
tagarelices, os comentários e estas coisas que nos afastam
de algo tão bonito que é a Missa, o triunfo de Jesus.»
Catequese de 13 de Dezembro de 2017 – “Ir à Missa
aos domingos, porquê?”
«Nós, cristãos, vamos à Missa aos domingos para deixarmos encontrar pelo Senhor Ressuscitado, ouvir a sua palavra, alimentar-nos à sua mesa e assim tornar-nos Igreja,
isto é, seu Corpo místico vivo no mundo.»
«Que domingo é, para o cristão, aquele no qual falta
o encontro com o Senhor? Algumas sociedades secularizadas perderam o sentido cristão do domingo iluminado pela
Eucaristia. Isto é pecado! O Concílio Vaticano II quis reiterar
que “o domingo é o principal dia de festa a propor e inculcar
no espírito dos fiéis; seja também o dia da alegria e do repouso, da abstenção do trabalho.”»
«A Comunhão eucarística com Jesus, Ressuscitado e
Vivo eternamente, antecipa o Domingo sem ocaso, quando já não haverá cansaço nem dor, nem luto, nem lágrimas,
mas só a alegria de viver plenamente e para sempre com o
Senhor.»
« É verdade que a qualidade da vida cristã se mede pela
capacidade de amar mas como podemos praticar o Evangelho sem haurir a energia necessária para o fazer, um domingo após o outro, na fonte inesgotável da Eucaristia?»
«Não vamos à Missa para oferecer algo a Deus, mas
para receber dele aquilo de que verdadeiramente temos necessidade. Recorda-o a oração da Igreja, que num Prefácio
antigo assim se dirige a Deus: “Tu não precisas do nosso louvor, mas por um dom do teu amor chamas-nos a dar-te graças; os nossos hinos de bênção não aumentam a tua grandeza, mas obtém para nós a graça que nos salva”»
Os ritos iniciais (Boletim de Fevereiro/2019)
Catequese de 20 de Dezembro de 2017 – “Ritos Iniciais”
«Introduzidos por alguns ritos preparatórios e concluída

+por outros, a celebração é um único corpo que não se pode
separar.»
«Quando o povo está reunido, a celebração abre-se
com os ritos introdutórios, que incluem a entrada do celebrante, a saudação, o ato penitencial no qual nós pedimos
perdão pelos nossos pecados, o Kyrie eleison, o hino do Glória e a oração da coleta (é a coleta das intenções de oração
de todos os povos; e aquela coleta da intenção dos povos
eleva-se ao céu como prece). »
A finalidade destes ritos é fazer com «que os fiéis
reunidos formem uma comunidade e se predisponham a
ouvir com fé a palavra de Deus e a celebrar dignamente a
Eucaristia» (IGMR, 46). Não é um bom hábito olhar para
o relógio e dizer: “Estou a tempo, chego depois do sermão e assim cumpro o preceito”. A Missa começa com o
sinal da cruz porque ali começamos a adorar Deus como
comunidade. E por isso é importante procurar chegar
antecipadamente, a fim de preparar o coração para este
sacramento.»
«Enquanto se canta o Intróito, o sacerdote chega
processionalmente ao santuário e aqui genuflecte para
saudar Jesus vivo no sacrário, saúda a Cruz do altar com
uma inclinação, beija o altar e incensa-o. Porquê. Porque
o altar é Cristo. Estes gestos exprimem desde o início
que a Missa é um encontro de amor com Cristo o qual,
«oferecendo o seu corpo na cruz [...] se tornou no sacerdote, no altar e no cordeiro». Por ser sinal de Cristo, o altar «é o centro da celebração eucarística» e toda a comunidade se reúne não para olhar na cara uns dos outros,
mas para fitar Cristo no altar.»
«Todos fazem o sinal da cruz, conscientes de que o ato
litúrgico se move inteiramente no espaço da Santíssima
Trindade. (…) Por favor: mãe e pai, avós, ensinai às crianças,
desde o início — desde pequeninos — a fazer bem o sinal
da cruz. E explicai-lhes que significa ter a cruz de Jesus como
proteção.»
«A Santíssima Trindade é comunhão infinita; tem como
origem e fim o amor de Deus Uno e Trino, manifestado e
doado a nós na Cruz de Cristo. Com efeito, o seu mistério
pascal é dom da Trindade, e a Eucaristia brota sempre do
seu Coração trespassado.»
«Quando sacerdote saúda os fiéis, estamos em diálogo.
Entramos numa “sinfonia”, na qual ressoam vários tons de
vozes, e inclusive momentos de silêncio, em vista de criar
harmonia entre todos. Esta é uma sinfonia orante, que se
vai criando e apresenta imediatamente um momento muito
comovedor, pois quem preside convida todos a reconhecer
os próprios pecados. Todos somos pecadores e é por isso
que no início da Missa pedimos perdão. (…) É o convite a
confessar-nos pecadores diante de Deus e da comunidade,
perante os irmãos, com humildade e sinceridade, como o
publicano no Templo.»
«Vamos passo a passo na explicação da Missa. Mas recomendo-vos: por favor, ensinai bem as crianças a fazer o
sinal da cruz!»
Catequese de 3 de Janeiro de 2018 – “O acto penitencial e as aclamações”
Catequese de 10 de Janeiro de 2018 – “O canto do Glória e a Oração Colecta”
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MARÇO DE 2019
PALAVRA DE VIDA LETIZIA MAGRI

“SEDE MISERICORDIOSOS,
COMO O VOSSO PAI É
MISERICORDIOSO”
(LC 6, 36).

D

e acordo com a narração de São Lucas, Jesus,
depois de ter anunciado as bem-aventuranças
aos seus discípulos, propõe-lhes o seu revolucionário convite: amar cada pessoa como a um
irmão, mesmo que se revele um inimigo.
Jesus sabe bem o que isso significa e explica-o: somos
irmãos porque temos um único Pai, que está sempre à espera dos seus filhos.
Ele quer estabelecer um relacionamento com cada
um de nós, apelando para isso à nossa responsabilidade.
Mas, ao mesmo tempo, mostra que o seu amor é um amor
que se preocupa, que trata, que nutre. A sua é uma atitude maternal, de compreensão e ternura.
Assim é a misericórdia de Deus que vai, pessoalmente,
ao encontro de cada ser humano, com todas as suas fragilidades. Aliás, Ele tem predileção por aqueles que estão
à beira da estrada, os que são excluídos e marginalizados.
A misericórdia é um amor que enche o coração, para
depois transbordar sobre os outros, tanto sobre os vizinhos
como sobre os estranhos, sobre a sociedade à sua volta.
Porque somos filhos deste Deus, podemos assemelhar-nos a Ele naquilo que O carateriza, isto é, no amor, no
acolhimento, no saber esperar os tempos do outro.
«Sede misericordiosos, como o vosso Pai
é misericordioso».
Infelizmente, na nossa vida pessoal e social respira-se
uma atmosfera de crescente hostilidade e competição, de
suspeição recíproca, de julgamentos sem apelo, de medo
do outro. E assim acumulam-se os rancores, levando a
conflitos e a guerras.
Como cristãos, podemos dar um decisivo testemunho
de ir contra a corrente: tomemos a decisão de nos libertarmos de nós mesmos e de tudo o que nos condiciona,
e comecemos a reconstruir as ligações deterioradas ou
desfeitas na família, no local de trabalho, na comunidade
paroquial, no partido político.
Se fizemos mal a alguém, peçamos corajosamente
perdão e continuemos em frente. É um ato de grande dignidade. E, se alguém nos ofendeu realmente, tentemos
perdoar-lhe, arranjar-lhe um novo espaço no coração, de
maneira que a ferida possa sarar.
O que é o perdão?
«O perdão não é esquecimento, [...] não é fraqueza,
[...] não é afirmar que não tem importância o que é grave,

nem dizer que é bem aquilo que é mal, [...] tão-pouco é
indiferença. O perdão é um ato de vontade e de lucidez,
portanto, de liberdade. Consiste em aceitar o irmão
como ele é, apesar do mal que nos provocou. Como
Deus nos aceita a nós, pecadores, apesar dos nossos
defeitos. O perdão consiste em não responder à ofensa
com outra ofensa, mas em fazer como São Paulo diz:
“Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com
o bem” (1)» (2).
Esta abertura do coração não se improvisa. É uma
conquista quotidiana, um constante crescimento na nossa
identidade de filhos de Deus. É, sobretudo, uma dádiva do
Pai que podemos e devemos pedir-Lhe diretamente.
«Sede misericordiosos, como o vosso Pai
é misericordioso».
Conta M., uma jovem filipina: «Eu tinha apenas onze
anos, quando o meu pai foi assassinado. Mas não se fez
justiça porque éramos pobres. Quando cresci, estudei jurisprudência com a intenção de conseguir que se fizesse
justiça à morte do meu pai.
Deus, porém, tinha um outro plano para mim: uma
colega convidou-me para ir a um encontro de pessoas
seriamente empenhadas em viver o Evangelho. E assim,
também eu comecei a fazer o mesmo.
Um dia pedi a Jesus que me ensinasse a viver concretamente a sua palavra: “Amai os vossos inimigos” (3), pois
sentia que o ódio por aqueles que tinham assassinado o
meu pai me envolvia ainda. No dia seguinte, no trabalho,
encontrei o chefe do grupo. Cumprimentei-o com um sorriso, perguntando-lhe como estava a sua família. Esta saudação deixou-o desconcertado, mas mais desconcertada
fiquei com aquilo que eu tinha feito.
O ódio dentro de mim estava a dissolver-se, transformando-se em amor. Mas aquele tinha sido apenas o primeiro passo: o amor é criativo! Pensei que cada membro
do grupo devia receber o nosso perdão. Eu e o meu irmão
fomos visitá-los para restabelecer o nosso relacionamento
e mostrar-lhes que Deus os ama! Um deles pediu-nos perdão pelo que tinha feito, pedindo-nos também que rezássemos por ele e pela sua família».
1) Cf. Rm 12, 21; 2) Cf. C. Lubich, Construir sobre a rocha, Cidade
Nova, Parede 1984, pp. 58-59; 3) Cf. Mt 5, 44; Lc 6, 27.
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IRMANDADE DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

MARÇO

ABRIL

3 | domingo | Carnaval.
6 | quarta-feira | 10h30 | Início da Quaresma com imposição
das cinzas.
7 | quinta-feira | Oração pelos Cristãos perseguidos.
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da
Oração.
10 | domingo | Primeiro domingo da Quaresma.
15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra percorrendo todas as
estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
12 | terça-feira | 10h30 | Memória de S. Gregório Magno,
primeiro biógrafo de S. Bento.
13 | quarta-feira | 10h30 | Sexto aniversário da eleição do Papa
Francisco.
15 | sexta-feira | Dia de oração pelas Famílias.
17 | domingo | 15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra
percorrendo todas as estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
19 | terça-feira | Dia de São José. Dia do Pai.
10h | Momento de Oração pelos Pais.
10h30 | Eucaristia e bênção aos Pais presentes e ausentes.
21 | quinta-feira | Primeira Romaria de S. Bento da Porta Aberta.
Trânsito ou Morte de S. Bento. Celebração do dia Mundial das Florestas.
11h | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo de Braga,
Dom Jorge Ortiga e solenizada pelo Grupo Coral da Universidade
Sénior de Vieira do Minho, seguida de procissão eucarística.
22 | sexta-feira | 10h30 | Celebração do Dia Mundial da Água.
24 | domingo | Dia da Cáritas com peditório.
15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra percorrendo todas as
estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
25 | segunda-feira | 10h30 | Solenidade da Anunciação do Senhor.
29 | sexta-feira | Dia de Oração pelas pessoas em fim de vida,
sozinhas e abandonadas.
31 | domingo | 15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra
percorrendo todas as estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
Mudança da hora.

4 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento
na Capela da Adoração.
7 | domingo | Oração pelos Cristãos perseguidos.
15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra percorrendo todas as
estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
9 | terça-feira | Celebração da solenidade da Anunciação com a
intenção de oração das crianças por nascer.
14 | domingo | Início da Semana Santa, Domingo de Ramos e Dia
Mundial da Juventude.
11h | Bênção e Procissão de Ramos.
11h30 | Missa da Paixão do Senhor.
15 | segunda-feira | Dia de oração pelas Famílias.
18 | quinta-feira Santa
16h | Missa vespertina da Ceia do Senhor e Trasladação do
Santíssimo Corpo de Cristo da Basílica para a Capela da Adoração.
21h | O pároco de Vilar da Veiga inícia o tríduo pascal com as
suas paróquias na Cripta do Santuário.
19 | sexta-feira Santa
15h | Celebração da Paixão do Senhor, celebrada pelo paróco de
Vilar da Veiga com a participação das suas paróquias.
21h | Via Sacra, pelas paróquias de Vilar da Veiga, Covide, S. João
do Campo e Valdozende. Preside o pároco de Vilar da Veiga.
20 | sábado Santo
21h | Vigília Pascal das paróquias de Vilar da Veiga, Covide, S.
João do Campo e Valdozende. Preside o pároco de Vilar da Veiga.
21 | domingo | Páscoa da Ressurreição. Eucaristias às 09h30 e
11h30.
25 | quinta-feira | S. Marcos. Rezemos pela fidelidade dos fiéis
ao magistério da Igreja.
26 | sexta-feira | Dia de Oração pelas pessoas em fim de vida,
sozinhas e abandonadas.
28 | domingo | Domingo da Divina Misericórdia.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Cripta,
seguido de Eucaristia. Preside a Comunidade de Betânia.

21 DE
MARÇO
(QUINTA-FEIRA)

ROMARIA DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
11 horas Solene Eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo de Braga, Dom
Jorge Ortiga e solenizada pelo Grupo Coral da Universidade Sénior de Vieira do
Minho, seguida de procissão eucarística.
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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.

FIO C/ MEDALHA DE SÃO
BENTO ARO DOURADO – 3€
Referência: 120.F/SB

SANTA ESCOLÁSTICA – 17,50€

Referência: 010.1003

Imagem de Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, em terracota.
Altura: 33 cm.

ORATÓRIO – 20€

Referência: 120.1041

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

O

dia 21de Março as Monjas cistercienses
festejam com alegria a entrada no Céu do
Pai São Bento.
Este dia, 21 de Março foi escolhido pelos fundadores de Cister para iniciar a sua fundação:
No ano de 1098, da Encarnação do Senhor, seguros
do apoio e protegidos pela autoridade do venerável Hugo, arcebispo de Lyon e então legado da Sede
Apostólica, do piedoso Gauthier, bispo de Châlon e
do nobilíssimo príncipe Odon, duque de Borgonha,
começaram a construir uma abadia”.

Hino a São Bento (trechos)
próprio na família beneditina e cisterciense.
Quanta glória lá recebe
Quem tanta na terra teve,
Seus milagres correm mundo
Da fama da asa leve.
Num simples raio de sol
Vê do mundo a redondeza.
Tudo abrange quem adora
O Autor da natureza.
Nós Vos pedimos, Pai Santo,
Com súplicas filiais;
Fazei que subam aos céus
Os que do mundo tirais.
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CUBA: Inaugurada primeira igreja
católica no país depois da revolução
castrista

A

cidade de Sandino viveu um dia de festa
quando, a 26 de Janeiro foi inaugurada a primeira igreja católica no país desde que teve
início a revolução socialista em 1959.
A paróquia do Sagrado Coração de Jesus é uma
das três igrejas católicas autorizadas por Cuba desde
então e a sua edificação foi possível graças à colaboração da comunidade cristã residente nos Estados Unidos, nomeadamente a da paróquia de San Lorenzo,
em Tampa.
A nova igreja tem capacidade para duas centenas
de fiéis e ocupa uma área de cerca de 800 metros quadrados.
“Ver a Igreja pronta é como passar da noite para
o dia”, disse o pároco, padre Cirilo Castro, que seguiu
todas as fases da construção da mesma ao Vatican
News. “Sabíamos que um dia isso aconteceria”, acrescentou o sacerdote comentando a autorização por
parte do governo.

Segundo a Irmã Maria Guadalupe Mendoza, citada pela agência Fides, “muitos choravam de alegria”
durante a inauguração do templo. Além da Igreja do
Sagrado Coração de Jesus, em Sandino, dois outros
templos estão a ser construídos, na Arquidiocese de
Havana e em Santiago de Cuba.
Para a comunidade católica, a inauguração desta
igreja é muito importante e simbólica. Após a revolução de 1959, Cuba tornou-se um estado oficialmente ateísta, tratando com grande desconfiança as religiões, incluindo o catolicismo. Durante os três anos
que se seguiram à revolução, o regime expulsou ou
aprisionou centenas de sacerdotes e irmãs e nacionalizou as propriedades da igreja.
As relações entre Igreja e governo cubano começaram a melhorar nos anos 80 e desde então têm sido
impulsionadas pelas visitas do Papa João Paulo II e,
mais recentemente, de Bento XVI, em 2012, e de Francisco, em 2014, levando ao restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois Estados.
O Padre Rolando Montes de Oca, sacerdote da
Arquidiocese cubana de Camagüey, que já esteve em
Portugal a convite da Fundação AIS, adverte, no entanto, que “ainda há um longo caminho a percorrer
antes que possamos alcançar a verdadeira liberdade
religiosa” no país.
Entretanto, no próximo dia 24 de Fevereiro vai
realizar-se um referendo constitucional para uma
nova Constituição. Os bispos cubanos chamaram a
atenção para a necessidade de ficar garantida – nesse texto constitucional – a liberdade religiosa e o reconhecimento legal da igreja, da sua identidade e do
papel que desempenha na sociedade.
PA | Departamento de Informação da Fundação AIS | info@fundacao-ais.pt
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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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