


São Bento em nossa casa

Hoje, por meio da imagem de São Bento (que este ano chega de um modo 
diferente), Deus quer visitar sua casa. Convide todos em sua casa para 
participarem, com fé, desse momento especial de diálogo com Deus, pela 
intercessão de São Bento.

Este folheto contém uma proposta de oração e meditação. Você pode segui-la 
para celebrar, com sua família e convidados, o amor de Deus. 

“Escuta, filho, os preceitos do Mestre, e inclina o ouvido do teu coração; recebe de 
boa vontade e executa o conselho de um bom pai...”.

(Regra de São Bento (RB), Prólogo, 1)

1º dia

1. Acolhida

Dirigente: Em nome do + Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém.

D: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam conosco!

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

2. A Palavra de Deus ilumina nossa vida (Mc 1,35)

De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar 
num lugar deserto. 

Palavra da Salvação.

T: Glória a vós, Senhor.
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3. Reflexão:   “A oração deve ser breve e pura” (RB 20, 4).

A oração, para São Bento, é colocar-se na presença de Deus.  “Ele ouve tudo o 
que se lhe diz, e também o que se pensa” (RB 7).  Devemos, a exemplo de São 
Bento, rezar com simplicidade e constância, para que possamos aprofundar o 
nosso encontro com Deus.

4. Louvemos o Senhor (Sl 142,8)
 
T: Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança! 
Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma!

5. Agradecimentos e pedidos

Leitor: Senhor, abençoe a nossa família, assim como abençoaste a família 
de Caná da Galileia. Roguemos ao Senhor. 

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

L: Senhor Jesus, dai-nos a firmeza na oração, para que, assim como na 
Sagrada Família, possamos viver na nossa família a unidade e a harmonia. 
Roguemos ao Senhor. 

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

L: Senhor, para que, a exemplo de São Bento, possamos aprofundar em 
nossa vida a prática da oração. Roguemos ao Senhor. 

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

(Orações espontâneas...)

6. Oração do Pai-Nosso

D: Rezemos a oração que Jesus nos ensinou:

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
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7. Oração da Ave-Maria

D: Invoquemos a proteção de Nossa Senhora do Monserrate, rezando:

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

8. Oração Final 

Ó glorioso São Bento, que nos indicaste a importância da oração, fazei 
que, por vossa poderosa intercessão, vivamos cotidianamente a prática da 
oração. Amém.

9. Conclusão 

D: Estivemos reunidos em nome do + Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T: Amém.

São Bento, rogai por nós.

10. Oração da Medalha de São Bento

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, 
Satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces, 
bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.
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2º dia

1. Acolhida

Dirigente: Em nome do + Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém.

D: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam conosco!

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

2. A Palavra de Deus ilumina nossa vida (Mt 25, 37-40)

Então, os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome 
e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te 
vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? 
Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?’ Então, Ele lhes 
responderá: ‘Em verdade vos digo: todas as vezes que vocês fizeram isso a 
um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram’.

Palavra da Salvação.

T: Glória a vós, Senhor.

3. Reflexão:   Jesus nos ensina o zelo bom.

“Assim como há um zelo mau, de amargura, que separa de Deus [...], assim 
também há o zelo bom, que conduz a Deus e à vida eterna” (RB 72).

4. Louvemos o Senhor (Sl 118, 9-12)

T: Como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa 
palavra. 
De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei! 
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Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. 
Ó Senhor, vós sois bendito para sempre; os vossos mandamentos 
ensinai-me!

5. Agradecimentos e pedidos

Leitor: Jesus, estás presente onde o coração humano se abre ao amor 
generoso e sincero. Estás presente, sobretudo, na Igreja doméstica.  Fazei 
com que as famílias, respondendo à sua vocação, sejam lugar de uma 
experiência autêntica contigo. Roguemos ao Senhor.

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

L: Senhor, que num mundo ferido e dividido por violentos conflitos nos 
chamais ao acolhimento, à paz, à misericórdia e ao perdão, ajudai-nos, para 
que, vivendo assim, contribuamos para a construção de uma civilização do 
amor. Roguemos ao Senhor.

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

L: Senhor, guarda e protege todos nós que fomos gerados à vida nova 
mediante o batismo, para que cresçamos na fé e sejamos suas testemunhas. 
Roguemos ao Senhor.

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

(Orações espontâneas...)

6. Oração do Pai-Nosso

D: Rezemos a oração que Jesus nos ensinou:

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
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7. Oração da Ave-Maria

D: Invoquemos a proteção de Nossa Senhora do Monserrate, rezando:

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

8. Oração Final 

Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre São Bento o espírito de zelo 
bom, fazei que, a seu exemplo, possamos viver cada vez mais plenamente o 
mandamento do amor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

9. Conclusão 

D: Estivemos reunidos em nome do + Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T: Amém.

São Bento, rogai por nós.

10. Oração da Medalha de São Bento

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, 
Satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces, 
bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.
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3º dia

1. Acolhida

Dirigente: Em nome do + Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém.

D: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam conosco!

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

2. A Palavra de Deus ilumina nossa vida (Lc 10, 5-6)

Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ 
Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele; se não, ela 
voltará para vocês. 

Palavra da Salvação.

T: Glória a vós, Senhor.

3. Reflexão:     “Buscai a paz com ardor e perseverança” (cf. RB,       
                        Prólogo, 17).
 
A paz é um equilíbrio, que coloca tudo no seu lugar.  A paz é a união de todo 
nosso ser, por obra de Jesus, que é a nossa paz, que nos reconcilia com Deus 
e com todos os seres humanos.

4. Louvemos o Senhor (Sl 121,6-9) 

T: Rogai para que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam!
Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios!
Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço: “A paz esteja em ti!”
Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem!
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5. Agradecimentos e pedidos

Leitor: Senhor, rezamos por esta família, para que a paz de Cristo permaneça 
sempre com todos nós e nos faça viver a plenitude do amor. Roguemos ao 
Senhor.

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

L: Senhor Jesus, pedimos por todos os doentes, para que possam encontrar 
em ti a paz, a força e a paciência. Roguemos ao Senhor.

T: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

L: Senhor, olhai por todas as nações, para que os povos se unam e promovam 
a paz por toda a terra. Roguemos ao Senhor.

Todos: Senhor, pela intercessão de São Bento, escutai a nossa prece.

(Orações espontâneas...)

6. Oração do Pai-Nosso

D: Rezemos a oração que Jesus nos ensinou:

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

7. Oração a Ave-Maria

D: Invoquemos a proteção de Nossa Senhora do Monserrate, rezando:

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.  Bendita sois vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, 
Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. 
Amém.
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8. Oração Final 

Ó glorioso Pai São Bento, que vos consagrastes à oração e cantastes noite e 
dia os louvores divinos, alcançai-nos a paz na busca diária da felicidade, por 
meio do encontro com o Pai, no Filho e na unidade do Espírito Santo. Amém.

9. Conclusão 

D: Estivemos reunidos em nome do + Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

T: Amém.

São Bento, rogai por nós.

10. Oração da Medalha de São Bento          

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, 
Satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces, 
bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.
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