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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

10/07
Sexta-feira

3º DIA:

A FORÇA DA ORAÇÃO

3º DIA: A FORÇA DA ORAÇÃO

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!
Todo tempo ouvistes a Deus,
Tornando-vos mestre da Palavra de Deus.
No cotidiano guardastes o tesouro da divina lei,
A ﬁm de tirar dele coisas novas e velhas.
Salve, Santo Pai São Bento!

Salmo 90 (91)
Antífona (Todos): O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em
todos os caminhos te guardarem.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo
e vive à sombra do Senhor onipotente,
diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,
sois o meu Deus, no qual conﬁo inteiramente”.
Nenhum mal há de chegar perto de ti,
nem a desgraça baterá à tua porta;
pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos
para em todos os caminhos te guardarem.
Antífona (Todos): O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em
todos os caminhos te guardarem.

Meditação - repetição
Frase, versículo ou palavra que tocou o coração.
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Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus (Mt 8, 5-8.10.13)
Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oﬁcial romano
aproximou-se dele, suplicando: “Senhor, o meu empregado está de cama, lá
em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia”. Jesus respondeu: “Irei e
o curarei”. Respondeu o centurião: “Senhor, eu não sou digno de que entreis
em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado". Quando
ouviu isso, Jesus ﬁcou admirado, e disse aos que o seguiam: “Em verdade, vos
digo: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé”. Então, Jesus
disse ao oﬁcial: “Vai! e seja feito como tu creste”. E, naquela mesma hora, o
empregado ﬁcou curado.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.

Leitura da Santa Regra de São Bento
Se queremos sugerir alguma coisa aos homens poderosos, não ousamos
fazê-lo a não ser com humildade e reverência; quanto mais não se
deverá empregar toda a humildade e pureza de devoção para suplicar ao
Senhor Deus de todas as coisas? E saibamos que seremos ouvidos, não
com o muito falar, mas com a pureza do coração e a compunção das
lágrimas. Por isso, a oração deve ser breve e pura, a não ser que,
porventura, venha a prolongar-se por um afeto de inspiração da graça
divina. (RB, 20, 1-4)

Rezemos
1. Ó querido São Bento, para que, com o seu testemunho, aprendamos a
experimentar o que o amor de Cristo é capaz de fazer, quando a Ele
abrimos nossos corações.
Todos: Pela intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor!
2. Senhor, por nós, que hoje somos convidados à conﬁança plena em
vós, pelas graças dessa celebração tenhamos fortalecidas nossa fé,
esperança e caridade.
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!

