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“

Com São Bento, alegres na esperança
e perseverantes na oração.

”

(cf. Rm 12, 12)

SEMANA
de São Bento
TRÍDUO DE SÃO BENTO

08/07
Quarta-feira

1º DIA:

A VOZ DE DEUS

1º DIA: A VOZ DE DEUS

Para rezar em Família
Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino
Refrão: Salve, Santo Pai São Bento!
Salve, São Bento, homem de Deus!
Bento pelo nome e pela Graça.
Nobre de origem e de pensamento.
Vistes em todos os homens a nobreza de ﬁlhos de Deus.
Salve, Santo Pai São Bento!
Sempre ﬁcastes atento a Deus.
Em todos os homens encontrastes a Cristo.
Para vós as coisas comuns
Transformaram-se em vasos de altar!
Salve, Santo Pai São Bento!

Salmo – 130 (131)
Antífona (Todos): Conﬁa no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda
a eternidade.
Senhor, meu coração não é orgulhoso,
nem se eleva arrogante o meu olhar;
não ando à procura de grandezas
nem tenho pretensões ambiciosas!
Fiz calar e sossegar a minha alma;
ela está em grande paz dentro de mim,
como a criança bem tranquila, amamentada
no regaço acolhedor de sua mãe.
Antífona (Todos): Conﬁa no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda
a eternidade.

Meditação - repetição
Frase, versículo ou palavra que tocou o coração.

1º DIA: A VOZ DE DEUS

Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus (Mt 5, 7-9)
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se.
Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los:
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados os aﬂitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados
ﬁlhos de Deus.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.

Leitura da Santa Regra de São Bento
E procurando o Senhor o seu operário na multidão do povo, ao qual
clama estas coisas, diz ainda: "Qual é o homem que quer a vida e deseja
ver dias felizes?" (Sl 33,13). Se, ouvindo, responderes: "Eu", dir-te-á Deus:
"Se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, guarda a tua língua de
dizer o mal e que teus lábios não proﬁram a falsidade, afasta-te do mal e
faze o bem, procura a paz e segue-a" (Sl 33,14-15). E quando tiveres feito
isso, estarão meus olhos sobre ti e meus ouvidos junto às tuas preces, e
antes que me invoques dir-te-ei: "Eis-me aqui" (cf. Is 58,9; 65,24). Que há
de mais doce para nós, caríssimos irmãos, do que esta voz do Senhor a
convidar-nos? Eis que pela sua piedade nos mostra o Senhor o caminho
da vida. (RB, Prólogo, 14-20)

Rezemos
1. Ó querido São Bento, olhai do céu por todos, pelos doentes, pelas
famílias, pelos que sofrem. Dai-nos vosso amparo e paternal proteção.
Afastai-nos dos perigos e ﬁcai conosco, hoje e sempre.
Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!
2. Senhor, por nós, que hoje ouvimos a voz de Deus, para que, pelas
graças dessa celebração, sejamos testemunhas de que só em Jesus
podemos construir um mundo de paz, reconciliação e amor.
Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!
Preces espontâneas.
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Pai nosso...
Oração
Senhor nosso Deus, que ﬁzestes de São Bento um mestre insigne na
escola do serviço divino, concedei-nos que, preferindo a todas as coisas
o vosso amor, avancemos de coração alegre e generoso pelo caminho
dos vossos mandamentos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

Ave Maria...
Bênção
O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor nos mostre a sua face
e conceda-nos sua graça! O Senhor volva o seu rosto para nós e nos
dê a paz! (cf. Nm 6, 24-26)
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

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!

