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2º DIA:        PORQUE DILATASTE
O CORAÇÃO

S EMANA
de São Bento

TRÍDUO DE SÃO BENTO

Com São Bento, alegres na esperança 
e perseverantes na oração. “ ”(cf. Rm 12, 12)



Frase, versículo ou palavra que tocou o coração.

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, 
que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e 
foge; e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não 
se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas 
ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu 
conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. 

Palavra da Salvação.
Todos:  Glória a vós, Senhor.

Cingidos, pois, os rins com a fé e a observância das boas ações, guiados 
pelo Evangelho, trilhemos os seus caminhos para que mereçamos ver 
aquele que nos chamou para o seu reino. Se queremos habitar na tenda 
real do acampamento desse reino, é preciso correr pelo caminho das 
boas obras, de outra forma nunca se há de chegar lá. 

Devemos, pois, constituir uma escola de serviço do Senhor. [...] com o 
progresso da vida monástica e da fé, dilata-se o coração e com 
inenarrável doçura de amor é percorrido o caminho dos mandamentos 
de Deus. (RB, Prólogo, 21.45-49).

1. Ó querido São Bento, que sois bom pai para todos os vossos filhos, 
rogai por todos que recorrem a vós. Obrigado por todas as graças que 
recebemos em nossas vidas. 

Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!

2. Senhor, por nós, que hoje ouvimos a voz do Bom Pastor, para que, 
pelas graças dessa celebração, dilatemos o nosso coração para que 
nossa família se torne uma escola de serviço do Senhor. 

Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!

Preces espontâneas.
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Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

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!

Seguindo com pressa pelo caminho dos mandamentos,
Rumo à terra do céu,
Pensastes, porém, nos irmãos mais fracos.
Do Bom Pastor aprendestes
A cuidar com amor dos doentes e dos fracos.

Salve, Santo Pai São Bento!

Antífona (Todos): Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 
por todo o universo!

Desdobrastes nos céus vossa glória 
com grandeza, esplendor, majestade.
O perfeito louvor vos é dado 
pelos lábios dos mais pequeninos, 
de crianças que a mãe amamenta.

Contemplando estes céus que plasmastes 
e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e estrelas brilhantes,  
perguntamos: ‘Senhor, que é o homem,
para dele assim vos lembrardes 
e o tratardes com tanto carinho?’.

Antífona (Todos): Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 
por todo o universo!

Para rezar em Família

Acolhida

Hino

Salmo 8 

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.

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!



Frase, versículo ou palavra que tocou o coração.

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, 
que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e 
foge; e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não 
se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas 
ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu 
conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. 

Palavra da Salvação.
Todos:  Glória a vós, Senhor.

Cingidos, pois, os rins com a fé e a observância das boas ações, guiados 
pelo Evangelho, trilhemos os seus caminhos para que mereçamos ver 
aquele que nos chamou para o seu reino. Se queremos habitar na tenda 
real do acampamento desse reino, é preciso correr pelo caminho das 
boas obras, de outra forma nunca se há de chegar lá. 

Devemos, pois, constituir uma escola de serviço do Senhor. [...] com o 
progresso da vida monástica e da fé, dilata-se o coração e com 
inenarrável doçura de amor é percorrido o caminho dos mandamentos 
de Deus. (RB, Prólogo, 21.45-49).

1. Ó querido São Bento, que sois bom pai para todos os vossos filhos, 
rogai por todos que recorrem a vós. Obrigado por todas as graças que 
recebemos em nossas vidas. 

Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!

2. Senhor, por nós, que hoje ouvimos a voz do Bom Pastor, para que, 
pelas graças dessa celebração, dilatemos o nosso coração para que 
nossa família se torne uma escola de serviço do Senhor. 

Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!

Preces espontâneas.

Leitura da Santa Regra de São Bento

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

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!

Seguindo com pressa pelo caminho dos mandamentos,
Rumo à terra do céu,
Pensastes, porém, nos irmãos mais fracos.
Do Bom Pastor aprendestes
A cuidar com amor dos doentes e dos fracos.

Salve, Santo Pai São Bento!

Antífona (Todos): Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 
por todo o universo!

Desdobrastes nos céus vossa glória 
com grandeza, esplendor, majestade.
O perfeito louvor vos é dado 
pelos lábios dos mais pequeninos, 
de crianças que a mãe amamenta.

Contemplando estes céus que plasmastes 
e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e estrelas brilhantes,  
perguntamos: ‘Senhor, que é o homem,
para dele assim vos lembrardes 
e o tratardes com tanto carinho?’.

Antífona (Todos): Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 
por todo o universo!

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.

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!

Rezemos
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Meditação - repetição

Evangelho de Jesus Cristo, segundo João (Jo 10, 11-15)



Pai nosso...

Frase, versículo ou palavra que tocou o coração.

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, 
que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e 
foge; e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não 
se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas 
ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu 
conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. 

Palavra da Salvação.
Todos:  Glória a vós, Senhor.

Cingidos, pois, os rins com a fé e a observância das boas ações, guiados 
pelo Evangelho, trilhemos os seus caminhos para que mereçamos ver 
aquele que nos chamou para o seu reino. Se queremos habitar na tenda 
real do acampamento desse reino, é preciso correr pelo caminho das 
boas obras, de outra forma nunca se há de chegar lá. 

Devemos, pois, constituir uma escola de serviço do Senhor. [...] com o 
progresso da vida monástica e da fé, dilata-se o coração e com 
inenarrável doçura de amor é percorrido o caminho dos mandamentos 
de Deus. (RB, Prólogo, 21.45-49).

1. Ó querido São Bento, que sois bom pai para todos os vossos filhos, 
rogai por todos que recorrem a vós. Obrigado por todas as graças que 
recebemos em nossas vidas. 

Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!

2. Senhor, por nós, que hoje ouvimos a voz do Bom Pastor, para que, 
pelas graças dessa celebração, dilatemos o nosso coração para que 
nossa família se torne uma escola de serviço do Senhor. 

Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!

Preces espontâneas.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

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!

Seguindo com pressa pelo caminho dos mandamentos,
Rumo à terra do céu,
Pensastes, porém, nos irmãos mais fracos.
Do Bom Pastor aprendestes
A cuidar com amor dos doentes e dos fracos.

Salve, Santo Pai São Bento!

Antífona (Todos): Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 
por todo o universo!

Desdobrastes nos céus vossa glória 
com grandeza, esplendor, majestade.
O perfeito louvor vos é dado 
pelos lábios dos mais pequeninos, 
de crianças que a mãe amamenta.

Contemplando estes céus que plasmastes 
e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e estrelas brilhantes,  
perguntamos: ‘Senhor, que é o homem,
para dele assim vos lembrardes 
e o tratardes com tanto carinho?’.

Antífona (Todos): Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 
por todo o universo!

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.

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!

Oração

Ave Maria...

Bênção

2º
 D

IA
: P

O
R

Q
U

E 
D

IL
A

TA
ST

E 
O

 C
O

R
A

Ç
Ã

O

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!


