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SÃO BENTO DE NÚRSIA 

São Bento de Núrsia, Patriarca dos Monges do Oci
dente, Patrono da Europa e Fundador da Ordem 
Beneditina, é um dos n;:�aiores santos da Igreja. 

Bento, cujo nome significa "bendito" ou ''benedito", 
nasceu pelo ano 480 na cidade de Núrsia, no centro de 
Itália, conjuntamente com a sua irmã gémea Santa 
Escolástica. Morreu a 21 de Março em Montecassino 
no ano de 546 ou 547. A sua festa celebra-se, actual
mente, no dia 11 de Julho. 

Desde a sua juventude, Bento teve o coração e a 
sabedoria dum velho; não concedia nada aos prazeres 
dos sentidos e, podendo gozar no mundo os bens pas
sageiros, desprezou todas as vaidades. 

O Papa S. Gregório Magno escreveu uma obra com 
o título de "Livro dos Diálogos" e aí nos apresenta S.
Bento como o ideal do monge perfeito, acrescentando 
que ele descendia duma família nobre e cristã e ainda 
que, tanto ele como a sua irmã Escolástica, brilharam 
pela virtude e foram, pouco depois da morte, proclama
dos santos pelo povo e pela Igreja. 

Aos 1 7 anos, foi acabar os estudos em Roma, mas 
aí, ao ver a libertinagem e imoralidade dos companhei
ros e temendo sucumbir como eles ao torvelinho das 
paixões, resolveu evitar a sua companhia. 
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O mundo sorria-/ne como uma rosa recém aberta ... 
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O mundo sorria-lhe, mas ele, advertido pela graça, 
renunciou aos estudos literários, abandonou o mundo, 
disse adeus às comodidades desta vida e fugiu para 
um lugar seguro. 

Confiou este segredo à sua ama, que muito o ama
va e o acompanhava, e também ela quis se-gui-lo, o 
que na realidade aconteceu. 

O espírito reflexivo de Bento levou-o a considerar a 
vaidade das coisas mundanas e, desejando agradar 
apenas a Deus, renunciou a tudo e abraçou a austera 
vida eremítica. 

Nesta breve resenha da sua vida, não falaremos da 
sua obra principal, A REGRA, ou seja o seu código de 
leis admiráveis que compendiam toda a doutrina evan
gélica. Quem a praticar segue o caminho seguro da 
perfeição e da santidade. 

A JOEIRA PARTIDA E CONSERTADA 

Bento, uma vez deixados os estudos literários, saiu 
de Roma pela via Nomentana, sempre na companhia 
da sua ama Cirila, e dirigiu-se para um lugar chamado 
Enfide (hoje Affile) a 8 kms ao sul de Subiaco. Pararam 
junto à igreja de S. Pedro, onde receberam a hospitali
dade daquela gente. A sua ama quis preparar uma re-
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Quando acabou a oração, olhou para a joeira que estava 
consertada. 

feição e pensou em cozer o pão. Para isso, precisou 
duma joeira para limpar o grão. Pediu-a emprestada, 
mas, por descuido, deixou-a sobre uma mesa e, quan
do deu por ela, estava feita em duas, pois era de barro. 
S. Bento, ao ver aquilo, compadeceu-se dela, pegou 
nos pedaços e retirou-se para orar. Quando acabou a 
oração, olhou para a joeira que estava consertada, sem 
qualquer sinal de fractura. 

Correu a entregá-la à ama que nem queria crer no 
que via. 

O facto tornou-se conhecido entre os habitantes da 
região, os quais, considerando a joeira como uma relí
quia, penduraram-na à porta da Igreja, para que todos 
tivessem conhecimento da santidade do jovem Bento. 

Mas ele, não podendo aceitar tantos louvores dos 
homens, decidiu retirar-se para um lugar ainda mais 
solitário. Se bem o pensou, melhor o fez, fugindo sem 
que ninguém o soubesse, nem mesmo a ama que o 
tinha acompanhado até ·ali. 

No caminho, encontrou um monge chamado Romão, 
que vivia num mosteiro vizinho, sob a obediência do 
abade Teodato. Confiou-lhe os seus propósitos, pedin
do-lhe que guardasse segredo. Romão entregou-lhe o 
hábito religioso e indicou-lhe umq gruta próxima, onde 
poderia viver no desconhecimento total dos homens. 
Para lá se dirigiu e, durante três anos, viveu com o pão 
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Du rante três anos esteve refugiado numa gruta estreltlssima. 
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que lhe trazia o monge Romão. O local chamava-se 
Subiaco, a umas 40 milhas de Roma. 

NA GRUTA DE SUBIACO 

O homem de Deus, ao chegar àquele local ermo, 
refugiou-se numa gruta estreitíssima. Aí se manteve pelo 
espaço de três anos, como já foi referido, sem que nin
guém o soubesse, excepto o monge Romão. 

Este guardou segredo do local e, recolhendo no pró
prio mosteiro algum alimento, privando-se também ele 
do que podia, levava tudo ao monge Bento em determi
nados dias. 

A gruta ficava debaixo dum grande penhasco, onde 
não se podia entrar senão com enorme dificuldade. Por 
isso, o monge Romão, para lhe fazer chegar o alimento, 
servia-se duma cesta presa a uma corda que fazia des
cer do alto do penhasco. Mas, para não despertar a 
atenção de quem quer que ocasionalmente por ali pas
sasse, atava uma campainha à cesta, a qual tocava 
quando a mesma descia com os alimentos. 

Mas, ao fim dos três anos de retiro, querendo Deus 
que Romão descansasse do seu trabalho, e ao mesmo 
tempo se desse a conhecer a vida de Bento, como exem
plo para todos, deu-se um facto extraordinário. Bastan-
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O demónio tentou-o com a imagem de uma bela mu lher nua, que 
ele tinha visto noutros tempos. 
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te longe da gruta de Subiaco, vivia um sacerdote a quem 
o Senhor apareceu numa altura em que o mesmo pre
parava a sua refeição pascal. Disse-lhe o Senhor: 

"Tu preparas uma boa refeição, enquanto o meu 
servo passa fome no seu retiro''. 

O sacerdote não esperou mais. Tomou os alimentos 
que tinha para si e foi em busca do lugar onde Bento se 
encontrava, obedecendo às indicações divinas. Ao 
encontrá-lo, escondido na sua gruta, os dois homens 
oraram juntos e, depois, o visitante disse-lhe: 

"Vamos comer, que hoje é dia de Páscoa"! 
Bento ignorava que realmente fosse dia de Páscoa, 

mas o sacerdote confirmou-lho, dizendo que não devia 
prolongar o seu jejum, pois Deus o enviava para que 
juntos saboreassem aquela refeição. 

No final, deram graças a Deus e o sacerdote regres
sou à sua igreja, muito edificado com o exemplo de 
Bento. 

TENTAÇÕES VENCIDAS 

O demónio, invejoso da glória de Bento, tratou um 
dia de fazê-lo ceder à tentação. Primeiro pela gula. 

Para lhe fazer quebrar o jejum e abstinência a que 
se vinha entregando, apresentou-lhe um belo manjar 
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de carne saborosa. Bastava apenas estender a mão. 
Entretanto, apareceu-lhe um melro a voar à sua volta, 
quando ele se encontrava em oração. Tanto o importu
nou que Bento compreendeu que era o demónio em 
forma de ave que pretendia tentá-lo.lnspirado por Deus, 
fez o sinal da cruz sobre o pássaro e este desapareceu 
de imediato. 

Não conseguindo vencê-lo pela gula, o diabo tor
nou-se ainda mais atrevido. Apresentou-lhe a figura for
mosa duma mu lher nua que ele tinha conhecido em 
Roma, em tempos passados. Foi de tal modo grande o 
ardor despertado pela tentação, e a beleza daquela 
mulher inflamou-lhe tanto o ânimo que esteve prestes a 
sucumbir. Mas, tocado pela graça, voltou a si e, vendo 
ali próximo um grande silvado, atirou-se meio desnuda
do para o meio dele, revolvendo-se sobre os agudos 
espinhos, até que ficou com o corpo todo transformado 
numa chaga. Assim saiu vencedor desta tentação car
nal. 

Deste modo, pelas feridas do corpo curou a ferida 
da alma, porque trocou o prazer pela dor, e o ardor que 
tão vivamente o incitava ao prazer fico� totalmente ex
tinto dentro de si. 

Daí em diante, segundo ele próprio costumava con
tar aos discípulos, a tentação carnal ficou nele tão amor
tecida que nunca mais veio a sentir nada de seme-
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lhante. 
A fama das suas virtudes estendia-se pelos arredo

res, e muitos, querendo imitar o seu exemplo, vinham 
pedir-lhe conselhos, pondo-se debaixo da sua orienta
ção, considerando-o mestre de virtudes. 

QUISERAM MATÁ-LO 

A fama de santidade tinha tornado célebre o nome 
de Bento. Ora, perto da sua gruta, havia um mosteiro 
cujo superior tinha morrido. Os monges então foram ter 
com Bento e suplicaram-lhe que viesse tomar a sua di
recção. Ele recusou, mas tanto insistiram que acabou 
por ceder. 

Quando quis impor a observância da Regra, duma 
forma mais rigorosa, aqueles monges irritaram-se e acu
savam-se uns aos outros de o terem ido buscar para 
superior. 

Daí, alguns deles projectaram dar-lhe a morte duma 
forma disfarçada. Para tal, envenenaram uma jarra de 
vinho, levaram-na à mesa para que ele a abençoasse e 
bebesse primeiro, com era costume entre eles. Bento, 
sem desconfiar de nada, ergueu a mão, traçou o sinal 
da cruz sobre a jarra e logo esta se partiu em pedaços, 
como se tivesse sido atirada contra uma pedra . . .  
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Fazendo o sinal da cruz sobre a jarra de vinho envenenado, esta 
fez-se em pedaços. 
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Bento compreendeu a intenção dos frades, levan
tou-se e, calmamente disse-lhes: 

- ��aue Deus Omnipotente tenha piedade de vós! 
Porque quisestes fazer isto comigo? Eu não vos tinha 
avisado desde o princípio que o meu estilo de vida era 
incom patível com o vosso? Porque me fizestes vosso 
superior? Ide à procura de outro que esteja de acordo 
com a vossa maneira de proceder, e não conteis mais 
comigou! 

E de imediato regressou à sua querida solidão, onde 
continuou a viver sozinho, vigiando a sua alma, como 
explica S. Gregório, na presença do Criador. 

FAZ BROTAR ÁGUA DUMA ROCHA 

Enquanto permanecia na sua solidão, começaram 
a aparecer-lhe muitos discípulos que queriam servir a 
Deus como ele. Então mandou construir doze mostei
ros, cada um com doze monges dirigidos por um aba
de. Ficou apenas com alguns discípulos para os formar 
à sua maneira. Entre estes contam-se Mauro e Plácido 
que lhe foram enviados de Roma por famílias da alta 
nobreza. 

Havia nos arredores de Subiaco três mosteiros situ
ados entre as rochas da montanha. Os monges tinham 
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torrente de agua, no c1mo da me 
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de percorrer um caminho muito perigoso para desce
rem até um lago onde iam abastecer-se da água neces
sária. Os monges depressa se cansaram daquele tra
balho. Por isso foram ter com Bento e disseram-lhe: 

-11Não seria melhor mudar os mosteiros para outro 
lugar mais perto da água11? 

Ele respondeu que ia pensar nisso. Nessa mesma 
noite, subiu à montanha é rezou durante bastante tem
po. Depois, colocou três pedras umas sobre as outras e 
voltou para o seu mosteiro. 

No dia seguinte, os monges voltaram a ter com ele 
por causa da água. Então ele disse-lhes que fossem a 
certo local, assinalado com três pedras, cavassem um 
pouco, pois Deus é poderoso até para fazer nascer água 
nõ cimo duma montanha. 

Fizeram como lhes fora dito e a água brotou com 
tanta abundância que ainda hoje continua a irrigar tudo 
até ao sopé do monte. 

UM MACHADO VOLTA PARA O CABO 

Um dia, Bento entregou um machado a um monge, 
para que limpasse o matagal à beira dum lago. O mon
ge trabalhava com tanta coragem que o machado se 
desencabou e caiu no lago. 
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Irmão Mau ·o, corre porque Plácido caiu n lago e está a ser 
arrastado pela corrente. 
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Ficou o monge muito triste com o sucedido. Então 
Bento pediu-lhe o cabo. Pegou nele, meteu-o na água 
do lago e de imediato o machado veio à superfície e se 
encabou de novo, para que o monge pudesse acabar o 
serviço. 

UM DISCÍPULO ANDOU SOBRE AS ÁGUAS 

Como já foi dito, Bento tinha consigo dois discípulos 
que lhe tinham enviado de Roma para os educar à sua 
maneira. Eram Mauro e Plácido. Um dia, mandou o santo 
que Plácido fosse buscar água ao lago. Ele foi, mas 
quando ia a tirar a bilha cheia, escorregou e caiu ao 
lago, sendo levado para longe da margem. 

Bento estava na sua cela, mas, por revelação divi
na, soube do que se estava a passar. Chamou logo 
Mauro e disse-lhe: 

- 11lrmão, corre depressa ao lago, porque Plácido 
está a afogar-se11! 

O jovem, sem hesitar um segundo, correu em so
corro do seu companheiro. Quando chegou ao lago, nem 
reparou que a terra se tinha acabado debaixo dos pés. 
Continuou a correr pela água adentro até ao local onde 
estava Plácido prestes a afogar-se. Agarrou-o pelos 
cabelos e arrastou-o para terra. Só então se apercebeu 

-19 



Senhor, não olhes para os meus pecados mas para a fé deste 
homem que pede que ressuscite o seu filho. (pág. 24) 
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do que tinha acontecido, pois nem sequer se tinha mo
lhado nem corrido qualquer perigo. Logo acreditou que 
se tratava dum milagre do seu santo abade. 

Quando voltou ao convento, disse com toda a ino
cência o que se tinha passado. O santo, porém, não 
atribuiu o facto aos seus méritos, mas sim à obediência 
de Mauro. Este, no entanto, continuava a afirmar que 
aquilo se devia às suas ordens, que ele cumprira, e não 
a si mesmo, pois entrara pela água adentro sem se dar 
conta disso. 

Estando os dois nesta porfia de mútua humildade, 
interveio então o jovem Plácido, dizendo: 

-li Quando eu fui tirado da água, só via por cima de 
mim o capuz do abade e pensava que era ele que me 
estava a tirar da água''! 

E assim se arrumou a questão sem mais discus
sões. 

RESSUSCITA UM MORTO 

Certo dia, enquanto o homem de Deus andava no 
campo com os monges, apareceu à porta do mosteiro 
um camponês que levava nos braços o corpo morto dum 
filho pequeno. 

Com a dor de tamanha perda, perguntou pelo aba
de. Responderam-lhe que andava no campo com os 
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Tira isso, fifho, tira isso que trazes contigo e que não é teu!- (pág. 24) 
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monges. 
Então deixou ali mesmo o corpo morto do filho e foi

se a correr em busca do santo abade. 
Ora nesse mesmo momento já o santo e os mon

ges regressavam a casa depois de acabado o trabalho. 
Vendo-os ao longe, começou o camponês a gritar: 

- "Devolve-me o meu filho! Devolve-me o meu fi-
lho11! 

Ao ouvir tais palavras, o santo perguntou: 
- liMas fui eu que te tirei o teu filho"? 
O camponês respondeu: 
-110 meu filho morreu; vem e ressuscita-o". 
Ao ouvir isto, o servo de Deus mandou os frades 

embora, dizendo: 
- "Retirem-se, irmãos, retirem-se, que estas coi

sas não são próprias para vós; são próprias dos Santos 
Apóstolos. Porque é que nos querem impor cargos que 
não podemos levar"? 

Mas o camponês, acabrunhado de dor, persistia no 
seu pedido, jurando que não se ia embora enquanto lhe 
não ressuscitasse o filho. 

Então o servo de Deus perguntou: 
- "Onde está ele"? 
O camponês respondeu: 
-"O seu corpo está à porta do mosteiro". 
O santo prostrou-se ali mesmo em oração e disse: 
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-"Senhor, não olhes para os meus pecados, mas 
para a fé deste homem que pede que lhe ressuscite o 
filho, e devolve ao seu corpo a alma que dele saiu". 

Acabada a oração, pegou no menino pela mão e 
entregou-o ao pai, vivo e são. 

DESCOBERTA DA CILADA DO REI TOTILA 

No tempo dos Gados, o seu rei Totila ouviu dizer 
que o santo varão Bento tinha espírito de profecia. 

Desejoso de o conhecer, dirigiu-se ao mosteiro. 
Chegado a certa distância, deteve-se e fez-se anunciar. 

Respondeu o abade aos embaixadores que 
gostosamente o receberia. 

Comunicaram-no ao rei, mas este, pérfido como era, 
resolveu armar-lhe uma cilada, para ver se realmente 
tinha ou não espírito profético. 

Para isso, ordenou a um dos seus escudeiros, de 
nome Rigo, que vestisse a sua própria roupa, incluindo 
o calçado e a capa com todas as insígnias reais e se 
apresentasse ab abade como se fosse ele mesmo em 
pessoa. 

Mandou que o acompanhasse luzida comitiva, para 
que não apenas pelas vestes, mas também pelas hon
ras que lhe seriam prestadas, fizessem crer ao servo de 
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Deus que era o próprio Totila que se apresentava. 
Quando Rigo chegou perto do mosteiro com todo o 

seu séquito, Bento já o esperava à porta, sentado num 
degrau. 

Vendo-o aproximar-se e quando a sua voz já podia 
ser ouvida, gritou-lhe o homem de Deus: 

-'Tira isso, filho, tira isso que trazes vestido, por
que não te pertence"! 

No mesmo instante, Rigo caiu por terra cheio de 
espanto por ter tentado enganar tão santo varão. E to
dos os da comitiva tiveram os mesmos sentimentos. 

Levantaram-se e regressaram aonde estava o rei e, 
tremendo, contaram como tinham sido descobertos. 

O rei foi então ter com o santo e, prostrando-se por 
terra, pediu-lhe perdão. Bento disse-lhe: 

-"Levanta-te"! 
Como ele não se erguesse, ergueu-o Bento, pegan

do-lhe pela mão, enquanto lhe censurava os desmandos 
que praticava. 

UM PRESENTE DE 200 SACOS DE FARINHA 

Certa ocasião, sobreveio em toda a região uma gran
de fome e penúria de alimentos. Todos andavam aflitos 
porque mal tinham de comer. Até no mosteiro chegou a 
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No dia seguinte encontraram, diante da porta do mosteiro, duzen
tos sacos de farinha. 

26 -

faltar o trigo. Tudo tinha acabado na despensa. Só ha
via cinco pães. 

Vendo o santo homem de Deus que os monges es
tavam tristes, procurou primeiro corrigir-lhes a falta de 
fé e, depois animou-os dizendo: 

- 11Porque vos entristeceis com a falta do pão? Hoje 
é pouco, mas amanhã haverá com abundância li. 

No dia seguinte, logo de manhã, encontraram à por
ta do mosteiro duzentos sacos de farinha. Ninguém até 
hoje soube explicar donde é que ela tinha vindo. 

Vendo o prodígio, os monges louvaram a Deus e 
aprenderam a não duvidar da providência divina. Quem 
tão prodigamente alimenta as aves do céu, também não 
abandonaria os seus servos em tempo de escassez. 

DESCOBRE UM PEQUENO ROUBO 

Noutra ocasião, um devoto mandou-lhe um rapaz 
com dois pequenos barris de vinho. O jovem, tentado 
pelo demônio, no caminho escondeu um e levou só o 
outro. 

Mas o santo, que via as coisas à distância, quando 
recebeu o barril que o rapaz lhe entregou, agradeceu 
muito e, quando o portador já ia à distância, chamou-o e 
disse-lhe: 
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i'l D .u 1m momento, armou-se 
tPII'InP•r::t::�rtPcom reràmpagos, rrovoes e chuva mtensfssima. 

seus monges no loca em qu. estavam 
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- 11Üiha, filho, não bebas o vinho que escondeste 
no caminho. Entorna-o com cuidado e vê o que está lá 
dentro11• 

O jovem sentiu-se envergonhado e, quando chegou 
ao lugar onde tinha escondido o vinho, quis ver se real
mente tinha alguma coisa lá dentro. Despejou-o e en
controu uma serpente venenosa. 

Com isto, encheu-se de temor e de horror ao pecado. 

MILAGRE DE SANTA ESCOLÁSTICA 

Quem haverá no mundo maior do que S. Paulo? 
Contudo, ele rogou três vezes ao Senhor que o livrasse 
do aguilhão da carne e não o conseguiu. É por isso que 
vou contar como o venerável abade Bento desejou uma 
coisa e não a conseguiu. 

Com efeito, o santo tinha, como já foi dito, uma irmã 
chamada Escolástica, consagrada a Deus desde a sua 
infância, a qual costumava visitá-lo uma vez por ano. 
Para a ver, o homem de Deus descia até uma proprie
dade do mosteiro situada não muito longe do mesmo. 

Um dia, ela veio, como de costume, e o venerável 
irmão desceu com alguns monges para estar com ela. 
Passaram todo o dia ocupados nos louvores divinos, 
em santos colóquios, e, quando advertiram, já era bas-
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tante tarde. Procurou ele despedir-se, mas a irmã supli
cava-lhe que ficasse, para continuarem a falar dos go
zos da vida celestial até de manhã. Bento respondeu
lhe que não era possível, porque não podia ficar fora do 
convento. 

Estava então o céu tão limpo que não se via nem 
uma nuvem. Mas a santa religiosa, ao ouvir a resposta 
negativa do irmão, juntou as mãos e rezou a Deus. Ao 
levantar a cabeça, viu a violência dos relâmpagos e tro
vões, de tal modo que houve uma enorme inundação 
de chuva, pelo que nem Bento nem nenhum dos frades 
que o acompanhavam ousaram sair à rua. 

BENTO REPREENDE A IRMÃ 

Então, vendo o homem de Deus que no meio de 
tantos relâmpagos e trovões e daquela chuva torrenci
al, não lhe era possível regressar ao mosteiro, entriste
cido, começou a queixar-se, dizendo: 

- "Que Deus omnipotente te perdoe, irmã! Que é 
que fizestes''? E ela respondeu: 

- "Pedi-te e não quiseste ouvir-me; pedi ao meu 
Senhor e Ele ouviu-me. Agora, vai-te embora se és ca
paz! Vá, regressa ao convento"! 

Vendo eles que era impossível sair, teve de ficar, 
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embora contra a vontade. E assim passaram toda a noite 
a falar das coisas de Deus .. .  

S. Gregório refere que, no dia seguinte, regressa
ram cada qual ao seu convento, satisfeitos com os coló
quios que tiveram. 

Três dias depois, estando o santo em oração, viu a 
alma de sua irmã que, saindo do corpo, entrava glorio
sa no céu. 

A MORTE DE S. BENTO 

Quarenta dias depois de ter estado com a irmã, Bento 
anunciou a alguns discípulos o dia do seu próximo 
passamento. Restavam-lhe apenas seis dias de vida, 
embora nada fizesse prever um fim tão próximo. Man
dou então abrir um túmulo para si junto do de sua irmã, 
onde pretendia repousar para sempre. Logo a seguir, 
foi tomado de febre violenta e, ao sexto dia, depois de 
ter recebido o santo viático, com os braços erguidos ao 
céu, entregou a alma ao Senhor, enquanto murmurava 
uma última prece. 

Nesse mesmo dia, dois monges, um no mosteiro e 
outro num país distante, tiveram a mesma visão, con
forme ele tinha predito antes da morte. Eles viram uma 
escada que subia do lugar onde Bento tinha exalado o 

- 31 



último suspiro até ao céu, a qual estava coberta de ricas 
tapeçarias e iluminada por uma multidão de estrelas. 
No cimo estava um venerável ancião, envolto em luz 
divina, o qual lhes disse: 

- 11Este é o caminho pelo qual Bento, o bem-ama
do do Senhor, subiu ao céu11 • • •  

Os monges sepultaram-no ao lado do corpo de Santa 
Escolástica, como era seu desejo. Era o dia 21 de Mar
ço de 547. 

Durante muitos anos a festa litúrgica de S. Bento 
celebrou-se a 21 de Março, mas, actualmente, encon
tra-se fixada a 11 de Julho, com honras de Patrono da 
Europa. 
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S. BENTO E O CORVO 

A fama da santidade de Bento e de seus mon
ges, em Subiaco e terras vizinhas, era tanta que o 
sacerdote encarregado da cura de almas daquele 
território, chamado Florêncio, movido de inveja e de 
outros sentimentos baixos, em dia festivo do calen

dário litúrgico, mandou de presente a Bento uma 
eu/agia - que mais não era que um pão benzido 
que os clérigos costumavam oferecer-se mutuamen
te, como lembrança piedosa e em sinal de comu

nhão na mesma fé ou de simples amizade. O santo 
Patriarca agradeceu a dádiva, mas sabia que aquele 
pão estava envenenado. À hora da refeição, costu
mava aparecer ali, no pátio, um corvo vindo da flo
resta vizinha. O santo dava-lhe de comer e os mon
ges em formação entretinham-se um pouco com ele, 
em breve recreação após o almoço. Naquele dia, o 
santo Patriarca ordenara-lhe que levasse aquele pão 
para lugar onde ninguém o pudesse encontrar. O 
corvo cumpriu a ordem recebida e regressou sem 

demora ao convívio dos monges- que logo o servi
ram com a refeição do costume. 

-33 



SANTUÁRIO DE S. BENTO DA PORTA ABERTA 

No coração do Gerês, situado junto à albu feira 
da Caniçada, existe o Santuário de S. Bento da Por
ta Aberta, santuário português dos mais concorri
dos em fiéis devotos. 

Teve a su a origem, em 1614, quando o Visitador 
das freguesias de Entre o Homem e o Cávado orde
nou que se construísse uma ermida naquele local 
para satisfazer espiritualmente os fiéis do lu gar da 
Seara da freguesia de Rio Caldo, tão afastados da 
sua Igreja Matriz. O pároco de Rio Caldo logo fez 
cumprir a ordem doVisitador.A ermida foi construída. 
E, por iniciativa do mesmo pároco, a ermida foi con
sagrada ao Patriarca S. Bento, santo de muita devo
ção naquela freguesia e freguesias limítrofes. 

A ermida, porém, cedo se revelou pequena para 
a extraordinária afluência dos fiéis que a ela acudi
am, e entre estes não são excluídos os que vinham 
de Espanha em demanda do Santuário de Nossa 
Senhora da Abadia, servido pelos monges do Mos
teiro de Santa Maria de Bouro, e aí paravam para 
venerar S. Bento e para uns momentos de descan
so. 

Por outro lado, com o li beralismo e a lei da 
extinção dos religiosos em Portugal, em 1 834, o lo-
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cal tornou-se centro de maior afluência de fiéis com ' 

a designação de Santuário de S. Bento ou de San-
tuário de S. Bento da Porta Aberta, por ter sempre a 
porta aberta. 

Este au mento de f ié is  f icou a dever-se à 
deslocação dos devotos do Santuário de N.ª S.ª da 
Abadia para este Santuário de S. Bento da Porta 
Aberta, já que, naquele Santuário, com a expulsão 
dos monges do Mosteiro de Santa Maria de Bouro, 
não havia quem atendesse espiritualmente os seus 
devotos. 

Para se poder atender a tantos devotos, a ermida 
do santuário de S. Bento da Porta Aberta foi substi
tuída, em 1 885, por um templo, já em dimensões con
sideráveis, cuja capela-mor foi benzida no dia 1 O de 
Julho do mesmo ano. 

E, como o número de devotos crescera extraor
dinariamente, em 1998, o Santuário de S. Bento da 
Porta Aberta foi enriquecido com um grandioso e 
novo templo, cujo altar foi sagrado em 1 5  de Março 
desse ano; e o templo, em 1 1  de Outubro seguinte. À 
sagração presidiu o Senhor Arcebispo Primaz. 

P António P Anunciação 
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