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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

«Queira Deus que a oração fortaleça para a batalha 
espiritual de que fala, na Carta aos Efésios: “For-
talecei-vos no Senhor e na força do Seu poder (Ef 
6,10). A essa mesma batalha se refere o livro do 

Apocalipse, revivendo diante dos nossos olhos a imagem 
de S. Miguel Arcanjo (cf, Ap.12,7). Seguramente teria mui-
to presente esta cena quando, no final do século passado 
(XIX), o Papa Leão XIII, introduziu em toda a Igreja uma ora-
ção especial a S. Miguel: «S. Miguel Arcanjo, defendei-nos 

no combate contra as insídias e ciladas do diabo; 
sede nosso auxílio…».

Ainda que na actualidade esta oração 
já não se reze no final da celebração eu-

carística, convido-vos a não a esque-
cer e a rezá-la para obter ajuda na 
batalha contra as forças das trevas 
e contra o espírito deste mundo.».

O Papa Francisco, em 29 deste 
ano de 2018, na festa de S. Miguel 
Arcanjo, pediu que se rezasse esta 
oração que se transcreve a seguir: 

«S. Miguel Arcanjo, defendei-nos 
neste combate; sede nosso auxílio 

contra as insídias e ciladas do demónio; 
exerça Deus sobre ele o seu império, hu-

mildemente vos pedimos! E Vós, Príncipe da 
milícia celeste, por divino poder, precipitai no infer-

no a satanás e a outros espíritos malignos que vagueiam no 
mundo para perdição das almas.

Ámen»
Este Papa, o Papa Francisco, pediu que no final do Terço 

se rezasse a mais antiga Antífona a Nossa Senhora que tam-
bém se transcreve aqui: 

À VOSSA PROTECÇÃO
(Sub tuum praesidium)

À vossa proteção nos acolhemos,
Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades;
mas livrai-nos sempre
de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.
Amém.

Não devemos assim deixar de rezar estas duas orações. 
Aqui fica o convite para os nossos leitores.
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Testemunho de um 
Devoto de S. Bento

A primeira vez que vim ao mosteiro de S. Bento 
da Porta Aberta em Terras de Bouro tinha 8 
anos e foi através de uma organização de pas-
seio da escola primária. Já cá vim mais vezes e 

nunca tive a curiosidade se saber mais do que, apreciar 
as belas paisagens e dar uma volta pelos arredores.

Há dois anos também em passeio, vim com a mi-
nha filha e constatei que ela trazia a sua intensão pagar 
uma promessa a S. Bento. Foi nessa altura que me deu 
a curiosidade de visitar a igreja e o local onde está ex-
posta a sua estátua, pois nunca o tinha feito. 

Depois de analisar e porte altivo do Santo e a fé e 
tantos peregrinos perante tal local, resolvi envolver-me 
e pesquisar o que poderia tanta gente considerar este 
local e o Santo, tão desejado.

Todos os anos, quase um milhão de pessoas se di-
rigem a S. Bento da Porta Aberta. Situado no sopé da 
serra do Gerês, junto à albufeira da Caniçada.

Este santuário, segundo dizem é o segundo mais visi-
tado de Portugal e foi elevado pelo Papa Francisco a Basí-
lica tendo-lhe concedido também algumas indulgências.

Analisei lendo, que o S. Bento é um ótimo médico 
espiritual de clínica geral, mas tem sido solicitado para 
curas de doenças ruins, como o cancro e como muita 

gente diz “nestas, os seus prodígios são uma perfeita 
veracidade. A fé move montanhas, e quem cá vem pe-
dir graças ou pagar promessas, fá-lo movido por uma 
grande fé em Deus e em S. Bento”.

Assim, resolvi, até porque sou cristão e crente em 
Deus, solicitar a S. Bento a sua bênção para a cura total 
do meu neto, que passou por um cancro ruim e que 
durante os tratamentos muito sofreu.

Como neste momento, já em período avançado 
de observação, tudo está a correr bem e em perfeita 
normalidade, e, porque também lhe pedi, espécie cer-
teza, um sinal dessa cura, “o desaparecimento de um 
quisto sebáceo” que estava a crescer sobre a pálpebra 
da minha vista, e segundo a minha médica só poderia 
ser removido apenas com cirurgia, vim de prepósito do 
Porto, adiantando-me no pagamento da promessa que 
fiz, porque tenho fé que realmente o meu pedido foi 
ouvido, aceite e o prodígio será realizado. 

Neste momento o quisto já quase desapareceu sem 
ter sido preciso qualquer intervenção.

Este é o meu testemunho, que muito preso deixar 
aos pés do S. Bento da Porta Aberta 

 
Hilário Nogueira
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«Memorial não é somente a lem-
brança 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 acontecimen-
tos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos cren-
tes, 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 
arrasta-nos 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 mor-
te espiritual que é o mal, o pecado. Todas as vezes que 
somos vítimas do nosso pecado e do pecado alheio, so-
mos 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 rea-
lizar o vosso plano de amor, o Vosso Filho entregou-se 
à morte e, 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 li-
vres 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! Certa-
mente estaríamos em silêncio, no pranto e também na 
alegria de sermos salvos. Quando entramos na Igreja 
para celebrar a Missa pensemos nisto: entro no calvá-
rio, onde Jesus oferece a sua vida por mim. E assim de-
saparece 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 Mis-
sa 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 Va-
ticano 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 fa-
zer, 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”»

Paulo Morais
(Mesário da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta)

Catequeses do Papa Francisco 
sobre a celebração da Santa Missa (Introdução)

Catequese de 22 de Novembro 
de 2017 – “A Missa é o memorial 
da Paixão”
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Quem são as irmãs 
que vivem perto do Santuário?

São monjas cistercienses, também poderiam 
ser chamadas «irmãs de clausura». Alguns per-
guntarão, «Se assim é, como é que as vemos 
no santuário a ler, dar a comunhão?» … É que 

infelizmente não estando a viver num mosteiro e não 
tendo a Eucaristia quotidiana em casa temos de sair 
para isso.

Seguindo a Regra de São Bento, pequeno escrito 
de 73 capítulos, dedicamo-nos à oração litúrgica e ao 
trabalho. Sete vezes ao dia reunimo-nos na nossa pe-
quena capela para cantar os louvores do Senhor.

Portanto mais ou menos umas 6 horas do dia são 
reservadas à oração litúrgica, pessoal e leitura da Sa-
grada Escritura.

O resto do tempo será dedicado ao trabalho, e à 
formação continua.

O trabalho monástico é um trabalho simples, hu-
milde, sem pretensões… Uma vida escondida por amor 
de Cristo e à sua imitação.

Nós, concretamente, apesar de estarmos sediadas 
num dos grandes santuários não somos «empregadas» 
do mesmo e por conseguinte não recebemos nenhuma 
retribuição. O que é normal já que o trabalho que fa-
zemos ao serviço do santuário é em agradecimento da 
casa que nos emprestam.

A Irmandade de São Bento pôs à nossa disposição 
uma casa na qual estamos há 14 anos, em agradeci-
mento por tanta generosidade, lavamos e engomamos 
de maneira gratuita toda a roupa do santuário. A vida 
monástica caracteriza- se especialmente pela gratuida-
de, nem tudo se paga!  

 A nossa principal ocupação é o contacto com a na-
tureza, o trabalho da terra e o aproveitamento do que 
esta dá em frutas e legumes, que serão transformados 
em deliciosas compotas que depois tentaremos ven-
der, assim como outros produtos confeccionados por 
nós. Biscoitos, chás, mel, balsámos corporais, sabone-
tes, xarope, terços trabalhos ao croché. Estas vendas 
constituem a nossa única fonte de rendimento. 

Felizes de sermos assim filhas do Pai São Bento que 
diz: «Serão verdadeiramente monges, monjas, se vive-
rem do trabalho das suas mãos, como os nossos pais e 
os apóstolos».

Por essa razão algumas vezes encontrarão as mon-
jas em São Bento ou noutros lugares a fazer algumas 
vendas para não serem pesadas a ninguém, para terem 
o necessário para a sua subsistência e para eventual-
mente poderem ajudar. 
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CLICK TO PRAY 
A App que 
revoluciona 
a tua oração

Agora, rezar é mais fácil, ágil e criativo. Click To 
Pray é a app oficial do Rede Mundial de Oração 
do Papa (Apostolado da Oração) que te acom-
panha durante o teu dia. Liga-te a milhares 

de pessoas que todos os dias encontram um objetivo 
(nos desafios da humanidade e da missão da Igreja que 
o Papa nos propõe nas suas intenções, em cada mês) 
para rezar, viver e edificar o mundo com que sonhamos. 
Dá sentido à tua vida e energia à tua oração.

Click To Pray propõe-te três momentos breves de 
oração para o dia. Torna-te membro desta iniciativa 
do Papa para ligar corações dispostos a colaborar com 
ele na missão de Jesus. Juntos, cada dia é diferente. 
Muda a tua vida, para que nenhum dia seja igual.

No Click To Pray também podes colocar as tuas 
intenções de oração para que todos rezemos contigo.

A Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado 
da Oração) apresentou, a 10 de março de 2016, por 
ocasião das “24 horas para o Senhor”, a plataforma 
de oração Click To Pray . É a plataforma oficial de ora-
ção pelas intenções do Papa (App, site web, blog, Fa-
cebook, Twitter, Youtube, Newsletter). No Jubileu da 
Misericórdia, todos os católicos foram convidados a 
rezar pelas intenções do Papa. E o Click To Pray foi cria-
do para dar a conhecer estas intenções e ajudar a rezar 
por elas. Antes de se transformar na plataforma digital 
da Rede Mundial de Oração do Papa e da sua secção 
juvenil, MEJ (Movimento Eucarístico Juvenil), o Click To 
Pray fora criado pelo Apostolado da Oração de Portu-
gal, em novembro de 2014. Atualmente, existe em por-
tuguês, espanhol, francês, alemão e italiano.

 
COMO FUNCIONA O CLICK TO PRAY?
1.Cria o teu perfil para te unires a milhares de pes-

soas da Rede Mundial de Oração do Papa. Poderás ace-
der à tua conta e propor intenções de oração para que 
rezemos por ti ou por alguma outra intenção.

2.Define a hora para iniciares o teu dia, de ma-
nhã. A hora para teres uns momentos, duran-te o 
dia, em que te deixas acompanhar por uma frase ou 
pensamento inspirador e o momento, à noite, para 
terminares o teu dia com a revisão diária.

3.Recebe a newsletter do Click To Pray para esta-
res informado sobre a Rede Mundial de Oração.

O QUE É A REDE DE ORAÇÃO?
A Rede Mundial de Oração do Papa está ao servi-

ço dos desafios da humanidade e da missão da Igre-
ja, tal como são expressos nas intenções de oração 
do Papa.

É um serviço eclesial da Santa Sé confiado à Com-
panhia de Jesus.

Uma rede eclesial de oração. Convidamos os católi-
cos a rezarem e a mobilizarem-se pelos desafios da hu-
manidade e da missão da Igreja propostos pelo Santo 
Padre. Estas intenções de oração da Igreja Universal são 
a chave da nossa oração e da nossa missão.

Uma missão de compaixão pelo mundo. Convi-
damos os católicos a serem apóstolos na vida quoti-
diana, por meio de um caminho espiritual chamado 
«Caminho do coração», que nos transforma interior-
mente para servir a missão da Igreja. O nosso funda-
mento é a espiritualidade do Coração de Jesus.

Papa Francisco: «Gostaria de vos convidar a unir-
-vos à Rede Mundial de Oração do Papa que difunde, 
inclusive através das redes sociais, as intenções de 
oração que proponho todos os meses à Igreja inteira. 
É assim que se leva em frente o apostolado da ora-
ção, fazendo crescer a comunhão» – Angelus, 8 de 
janeiro de 2017.

O Apostolado da Oração foi fundado em 1844, 
em França. Os seus primeiros Estatutos foram apro-
vados em 1866, pelo Papa Pio IX; o Papa Leão XIII 
reviu-os e aprovou-os em 1896. Este mesmo Papa 
ligou esta rede de oração diretamente à Santa Sé e 
confiou-a à Companhia de Jesus. Em 1951, Pio XII 
aprovou novos estatutos para o Apostolado da Ora-
ção. O Papa Francisco, em julho de 2016, solicitou 
que, para o futuro, a nomeação dos diretores nacio-
nais seja aprovada pelas Conferências Episcopais. Os 
novos estatutos da Rede Mundial de Oração do Papa 
serão aprovados em breve.

Rede Mundial de Oração do Papa – 98 países – 35 
milhões de católicos Movimento Eucarístico Juvenil 
(MEJ) – 56 países – o ramo juvenil da Rede Mundial 
de Oração do Papa, com 1,6 milhões de crianças e 
jovens (5-25 anos).

Para saber mais: www.oracaodopapa.net

SÃO BENTO da PORTA ABERTA . NOVEMBRO 2018

6



Baptizados
 
04 de Agosto
Bruno Benito da Silva Macedo, filho de Maria Gló-

ria Silva Macedo. O pai é completamente desconheci-
do. Administrou o Sacramento o Reitor do Santuário, P. 
Adelino Costa Sousa.

Camila Lemos Fernandes, filha de António André 
Lameira Fernandes e de Célia Adelaide Rocha Lemos. 
Administrou o Sacramento o Reitor do Santuário, P. 
Adelino Costa Sousa.

 
05 de Agosto
Magda Carvalho Quintas, filha de Geraldo Martins 

Quintas e de Sónia Alexandre Carvalho. Administrou o Sa-
cramento o Reitor do Santuário, P. Adelino Costa Sousa.

Benedita Martins Rocha, filha de Emanuel Costeira 
da Rocha e Andreia Verónica Soares Martins. Adminis-
trou o P. José da Silva Alves.

Salvador Martins Rocha, filho de Emanuel Costeira 
da Rocha e Andreia Verónica Soares Martins. Adminis-
trou o P. José da Silva Alves.

 
08 de Agosto
Diana da Silva Andrade, filha de Tiago Manuel Dias 

Andrade e de Natália Machado da Silva. Administrou o 
Sacramento o Padre Mateus Aconi. 

 
09 de Agosto
Gabriel Bruno Gonçalves Fernandes, filho de Paulo 

Jorge Gonçalves Barbosa. Administrou o Sacramento o 
Reitor do Santuário, P. Adelino Costa Sousa.

 
10 de Agosto
Talia Silva Antunes, filha de Cristhophe Silva Antu-

nes e de Célia da Silva. Administrou o Sacramento o Rei-
tor do Santuário, P. Adelino Costa Sousa.

 
11 de Agosto
Simão Martins Vieira, filho de João Filipe da Silva 

Vieira e de Sílvia Maria Antunes Ferreira. Administrou o 
Sacramento o P. Marcelo Correia.

 
15 de Agosto
Henrique Magalhães Oliveira filho de Fernando 

Manuel da Silva Oliveira e de Marlene Magalhães Go-
mes. Administrou o Sacramento o Reitor do Santuário, 
P. Adelino Costa Sousa.

 
17 de Agosto
Leo Alves Martins, filho de Rui Pedro Alves Martins 

e de Alexandra Patrícia Martins Correia. Administrou 

Vida no Santuário
o Sacramento o Reitor do Santuário, P. Adelino Costa 
Sousa.

Lenea Alves Martins, filho de Rui Pedro Alves Mar-
tins e de Alexandra Patrícia Martins Correia. Adminis-
trou o Sacramento o P. José Carlos Azevedo Sá.

 
18 de Agosto
Guilherme Paulo Vieira, filho de Roberto António 

da Cunha Vieira e de Alexandra Luísa Martins Paulo. 
Administrou o Sacramento o Reitor do Santuário, P. 
Adelino Costa Sousa.

Maria Paulo Vieira, filha de Roberto António da 
Cunha Vieira e de Alexandra Luísa Martins Paulo. Admi-
nistrou o Sacramento o Reitor do Santuário, P. Adelino 
Costa Sousa.

 
24 de Agosto
Yara Raquel Coelho Alves, filha de Ricardo Manuel 

Pinho Alves e de Lúcia Silva Coelho. Administrou o Sa-
cramento o Reitor do Santuário, P. Adelino Costa Sousa.

 
08 de Setembro
Maria Carolina Silva de Macedo, filha de Rui Jorge 

Tinoco de Macedo e de Ermelinda Rodrigues da Silva. 
Administrou o Sacramento o Senhor Cónego Manuel 
Tinoco.

 
29 de Setembro
Benedita Xavier de Araújo Correia, filha de Carlos 

Manuel Martins Correia e de Ana Genoveva da Silva 
Araújo. Administrou o Sacramento o Reitor do Santuá-
rio, P. Adelino Costa Sousa.

 
 
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 características de cada grupo.

 
As visitas são organizadas para grupos a partir de 

10 pessoas e não superiores a 55 pessoas, com horário 
a fixar previamente.

Idiomas disponíveis: português
Entre em contacto connosco: geral@sbento.pt | 

253 390 180
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IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

NOVEMBRO

Mês dos fiéis defuntos.
1 | quinta-feira | Solenidade de todos os Santos.
2 | sexta-feira | Fiéis defuntos.
7 | quarta-feira | Oração pelos Cristãos perseguidos.
11 | domingo | Dia de S. Martinho.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento, seguido de 
eucaristia na Cripta.
11 a 18 | Semana de Oração pelos Seminários.
15 | quinta-feira | 10h30 | Dia de oração pelas Famílias.
18 | domingo | Celebração do Dia Mundial dos pobres e 
Seminários, com peditório nacional para os seminários 
diocesanos.
21 | quarta-feira | Apresentação de Nossa Senhora. Oração a 
todas as crianças baptizadas e por baptizar.
22 | quinta-feira | Santa Cecília, Padroeira dos Músicos.
25 | domingo | Festa do Cristo Rei. Termina o ano Litúrgico.
29 |quinta-feira | Início da novena da Imaculada Conceição.

DEZEMBRO

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.
 

Jornal de S. Bento da Porta Aberta

O Jornal de S. Bento da Porta Aberta existe 
desde Agosto de 1961, sendo o órgão oficial 
da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta 
há 57 anos.

Aproveitamos o momento para saudar os nossos 
assinantes, leitores e amigos. A todos desejamos mui-
tas felicidades e para todos pedimos especiais e abun-
dantes bênçãos do Senhor.

Temos a vontade de continuar com a agradável 
tradição do nosso jornal de S. Bento da Porta Aberta 
e para isso o aumento dos assinantes estimula-nos a 
não esmorecer. Pode tornar-se assinante deste jornal 
através do email geral@sbento.pt | t. 252 390 180 ou 
na Casa das Estampas.

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

 

Para receber o Jornal de S. Bento da Porta Aberta 
em formato digital faça-nos chegar o seu pedido atra-
vés do email comunicacao@sbento.pt
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Para mais informações: loja.sbento.pt (+351) 253 390 180 | loja@sbento.pt

O LIVRO DAS MINHAS 
ORAÇÕES  
9€
Referência: 050.3146
Nova edição do livro que contém as principais orações e 
devoções do cristão. Nele podemos encontrar os mistérios 
do Rosário, via-sacra, o ordinário da Missa e inúmeras outras 
orações a diversos santos.

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 

O BISPO D. PEDRO E A 
ORGANIZAÇÃO DA 
ARQUIDIOCESE DE 
BRAGA
50€
Referência: 050.1032 

Este trabalho tem por documento-base o Censual (polypty-que 
ou pouillé, em francês) do território de entre os rios Lima e Ave, 
organizado pelo Bispo D. Pedro entre 1085 e 1091. O território está 
dividido em dez Terras, ou circunscrições administrativas, e 573 
freguesias e mosteiros. No seu género, este Censual é o maior e o 
mais importante que actualmente se conhece na Europa Ocidental, 
para os séculos XI-XIII. No vol. I estudam-se a personalidade do 
Bispo D. Pedro, a sue acção pastoral e relações com as autoridades 
civis e religiosas, bem como a organização da Diocese de Braga 
nos aspectos paroquial, administrativo, económico, hagiográfico 
e topográfico. Como desapareceu o primitivo Censual das outras 
zonas da Diocese, estudam-se os posteriores, em que aquele 
foi aproveitado, com a correspondente evolução da organização 
diocesana. Para compreender e justificar esta organização, 
estudam-se também o problema do ermamento, a densidade e 
distribuição da população. No vol. II publicam-se os Censuais com 
a identificação das terras neles mencionadas, indicando-se para 
cada uma os documentos mais antigos. Em Apêndice, publicam-se 
130 documentos inéditos e indispensáveis para compreender esta 
dissertação. Cada volume tem a respectiva bibliografia, fontes e 
índices cronológico, onomástico e ideográfico. Autor: P. Avelino de 
Jesus da Costa
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Quantas vezes ouvimos alguém bater à nossa porta... 
Pode ser o carteiro ou o nosso vizinho do lado ou 
o amigo do nosso filho, mas também pode ser um 
desconhecido… O que quererá? Será prudente abrir 

a porta e deixar entrar em casa quem não conhecemos bem?
A verdade é que esta Palavra de Deus, retirada do Livro 

do Apocalipse, convida-nos a dar hospitalidade a qualquer 
visita inesperada.

O autor deste livro, muito instrutivo para os cristãos, di-
rige-se aqui à antiga igreja de Laodiceia, em nome do Senhor 
Jesus, que morreu e ressuscitou por amor a toda a criatura 
humana.

Fala com a autoridade que deriva desse amor. Louva, 
corrige e convida a aceitar a ajuda poderosa que o próprio 
Senhor gostaria de oferecer a esta comunidade de crentes, 
desde que eles estejam dispostos a reconhecer a Sua voz e a 
“abrir-Lhe a porta”.

«Olha que Eu estou à porta e bato: se alguém ouvir a mi-
nha voz e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei 
com ele e ele comigo».

Hoje, como então, a comunidade cristã, na sua tota-
lidade, é convidada a vencer os medos, as divisões, as fal-
sas seguranças, para receber a vinda de Jesus. De facto, Ele 
apresenta-se diariamente sob variadíssimos ‘trajes’: nos so-
frimentos quotidianos, nas dificuldades da coerência pessoal, 
nos desafios por escolhas importantes na vida. E, muito espe-
cialmente, nos rostos dos irmãos ou irmãs que encontramos 
no nosso caminho.

Mas há aqui também um convite pessoal de Jesus a “fi-
carmos” com Ele num momento de intimidade. Como se faz 
com um amigo, no silêncio do entardecer, sentados à volta da 
mesa. Esse é o momento mais propício para um diálogo, que 
exige escuta e abertura.

Para tal é preciso silenciar todos os rumores em nós, con-
dição para que possamos reconhecer e ouvir a Sua voz, o Seu 
Espírito, o único capaz de afastar os nossos medos e fazer-nos 
abrir a porta do coração.

Neste sentido, Chiara Lubich conta-nos uma sua expe-
riência pessoal: «É preciso fazer calar tudo em nós, para 
descobrirmos a Voz do Espírito Santo dentro de nós. É pre-
ciso extrair essa Voz, como se extrai um diamante do lodo: 
limpá-la, pô-la à vista e oferecê-la no momento oportuno, 
porque é Amor e o Amor deve ser dado. É como o Fogo 
que, em contacto com a palha ou outro combustível, arde. 
Caso contrário, apaga-se. O Amor deve crescer em nós e 
alastrar»(1).

Diz o Papa Francisco: «O Espírito Santo é uma dádiva. [...] 
entra em nós e faz frutificar, para que depois possamos dá-
-lo aos outros. [...] Portanto, o Espírito Santo tem a função 
de nos descentrar do nosso eu para nos abrir ao “nós” da 
comunidade: isto é, receber para dar. Nós não estamos no 
centro, somos apenas um instrumento daquela dádiva para 
os outros»(2).

«Olha que Eu estou à porta e bato: se alguém ouvir a mi-
nha voz e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei 
com ele e ele comigo».

No amor recíproco típico do Evangelho, os cristãos po-
dem ser, como Ele e com Ele, testemunhas da presença de 
Deus nas vicissitudes da História, também nos nossos dias.

No meio da afluência de migrantes a um local de frontei-
ra, há quem ouve alguém a bater-lhe à porta. A Délia conta-
-nos a sua experiência:

«Num domingo de muito calor, à tarde, vi muitas mães 
sentadas no passeio, mesmo diante do meu bar, cujos fi-
lhos choravam com fome. Convidei-as a entrar, explican-
do-lhes que daria de comer gratuitamente às crianças. As 
mães estavam envergonhadas, pois não tinham dinheiro. 
Mas, perante a minha insistência, acabaram por aceitar. 
Daí partiu um “tam-tam”… e hoje o meu bar tornou-se o 
bar dos migrantes, na sua grande maioria muçulmanos. 
Muitos deles chamam-me “a Mãe África”. Os meus antigos 
clientes foram desaparecendo pouco a pouco. Por isso, o 
espaço dedicado ao jogo dos velhotes tornou-se uma sa-
linha para as crianças, onde podem escrever e jogar. Há 
também um pequeno fraldário para os bebés mais peque-
nos, onde as mães podem descansar um pouco. Por vezes, 
transforma-se numa sala de aula para o ensino da língua 
italiana. Isto não foi propriamente uma escolha minha, 
mas sim a necessidade de não virar a cara. Graças aos mi-
grantes, pude conhecer muitas pessoas e associações que 
me apoiam e me ajudam a continuar. Se tivesse de reco-
meçar, faria tudo de novo. O mais importante para mim é 
DAR!»(3).Todos somos convidados a receber o Senhor que 
bate à porta, para irmos, juntamente com Ele, ao encontro 
das pessoas que passam por nós. 

E Ele próprio, o Senhor, encontrará lugar na nossa vida, 
com a sua presença.

1) C. Lubich, O Espírito Santo é o Amor, 12 de setembro de 1949, in “Collegamento 
CH”, junho de 2006; 2) FRANCISCO, Audiência Geral, Roma 6 de junho de 2018; 3) In “Città 
Nuova online”, 7 de março de 2018 e in “Collegamento CH”, 16 de junho de 2018.

“OLHA QUE EU ESTOU À 
PORTA E BATO: SE 
ALGUÉM OUVIR A 
MINHA VOZ E ABRIR A 
PORTA, EU ENTRAREI 
NA SUA CASA E 
CEAREI COM ELE E ELE 
COMIGO”
(AP 3, 20)

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

NOVEMBRO DE 2018
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A visita do Secretário-geral da 
ONU, o português António Gu-
terres, à Índia, na passada se-
mana, ficou marcada pela de-

núncia do clima de perseguição às mino-
rias religiosas no país, nomeadamente 
em relação aos cristãos e aos ‘dalits’. 

Através de uma carta aberta entre-
gue ao responsável máximo das Nações 
Unidas, cerca de 250 activistas dos di-
reitos humanos denunciaram o gover-
no indiano pela violação dos direitos 
das minorias religiosas e étnicas. 

Os signatários da carta afirmam 
que as liberdades religiosas e políticas 
têm vindo a degradar-se na Índia, es-
pecialmente após a chegada ao poder, 
há quatro anos, do partido Bharatiya 
Janata (BJP), do primeiro-ministro Na-
rendra Modi. 

No documento são referidos os 
cada vez mais frequentes abusos 
que as minorias religiosas têm vin-
do a enfrentar no país, nomeada-
mente os cristãos, os ‘dalits’ ou intocáveis – que estão 
na base do complexo sistema de castas do país –, e os 
muçulmanos. 

Na carta é referido que “os cristãos têm sido alvo” 
de ataques por parte de grupos radicais hindus, e que 
2017 “tem sido um dos anos mais traumáticos” para a 
comunidade cristã indiana na última década. 

No ano passado, segundo os autores da denúncia 
entregue ao Secretário-geral da ONU, registaram-se 
mais de 350 incidentes reconhecidos como crimes de 
ódio contra os cristãos na Índia.

 Ainda na semana passada, a Fundação AIS dava 
conta da ocorrência de pelo menos 12 episódios recen-
tes de violência contra cristãos no distrito de Jaunpur, 
estado de Uttar Pradesh, situado no norte da Índia.

Esses ataques, segundo a agência Fides, têm sido 
da responsabilidade de grupos fundamentalistas hin-
dus que actuam normalmente com a conivência das 
autoridades locais.

Com base em acusações falsas de “conversões frau-
dulentas”, alguns pastores protestantes foram detidos 

ÍNDIA

Secretário-geral da 
ONU recebe denúncia de 
perseguição aos cristãos e 
minorias religiosas no país

e outros ameaçados, havendo em alguns casos barrei-
ras da polícia para controlo dos crentes junto às igrejas, 
forçando-os a voltarem para trás.

O aumento da violência contra comunidades cris-
tãs motivou, em Julho, a realização de manifestações, 
em vários estados da União Indiana, de protesto preci-
samente pela violência associada ao partido Bharatiya 
Janata. 

A visita de António Guterres à Índia ficou marcada 
também pela homenagem, no dia 2 de Outubro – Dia 
Internacional da Não-Violência –, a Mahatma Ghandi, 
considerado como “o pai” da nação. 

O secretário-geral da ONU lembrou que, “numa 
época de conflitos prolongados e desafios complexos, a 
filosofia da não-violência de Gandhi continua a ser uma 
inspiração”. Guterres citou o carismático líder indiano, 
dizendo que “a não-violência é a maior força à disposi-
ção da humanidade”.
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Ficha Técnica
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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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