MEMÓRIA DE SÃO BENTO, ABADE
11 de julho de 2020
PREPARANDO O AMBIENTE
Antes de reunir a família, prepare a Sagrada Escritura, com uma vela acesa e
reúna pequenos objetos de trabalho de cada um que participará da oração ou,
então, que represente simbolicamente a profissão ou atividade de cada um.
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: O Deus de bondade, generoso em nos propiciar o dom da vida, a
disposição para louvá-lo com nossas orações e coragem para enfrentar os
desafios da vida, nos reúne neste momento de oração para nos colocarmos em
escuta e obediência à sua vontade. Hoje, também, celebramos de modo especial
o testemunho de fé de São Bento de Núrsia, fundador dos beneditinos, que nos
ensina a importância do equilíbrio entre a oração e o trabalho. Iniciemos nosso
encontro, traçando sobre nós o sinal de fé que nos identifica como seguidores de
Jesus Cristo. Em nome do Pai + e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
REFRÃO MEDITATIVO
Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está.
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo
do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da
terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém
LEITURA
Evangelho (Mt 10,24-33) [Ler na Sagrada Escritura]
MEDITAÇÃO

1

▪ O discípulo não é maior que o mestre. A proposta de Jesus Cristo nos desafia
a uma proposta integral de uma vida identificada com a graça de Deus. Será
que temos nos disposto totalmente à proposta de fraternidade e obediência
à vontade de Deus, como nos propõe o Mestre?
▪ Vivemos num mundo profundamente marcado pela inconstância e o medo
do improvável pode nos apavorar. Como podemos continuar acreditando
numa realidade tão desafiante e num momento de tantas incertezas?
ORAÇÃO [Thomas Merton]
Senhor meu Deus, não sei para onde vou. Não vejo o caminho em frente, nem sei
ao certo onde ele findará. Na verdade nem me conheço e o fato de pensar que
estou a seguir a Tua vontade não quer dizer que eu esteja a ser-lhe fiel. Mas creio
que o desejo de Te agradar Te agrada realmente. E espero manter este desejo em
tudo quanto fizer. Espero jamais fazer qualquer coisa alheia a esse desejo. Sei
que, se agir assim, Tu me conduzirás pelo caminho certo, embora eu nada possa
saber sobre ele. Por isso, sempre confiarei em Ti, mesmo que me sinta perdido
ou às portas da morte, nada recearei, pois Tu estás sempre comigo e nunca me
deixarás sozinho.
CONTEMPLAÇÃO [Prólogo da Regra de São Bento]
Antes de tudo, quando encetares algo de bom, pede-lhe com oração muito
insistente que seja por ele plenamente realizado, a fim de que nunca venha a
entristecer-se, por causa das nossas más ações, aquele que já se dignou contarnos no número de seus filhos; assim, pois, devemos obedecer-lhe em todo
tempo, usando de seus dons a nós concedidos para que não só não venha jamais,
como pai irado, a deserdar seus filhos, nem tenha também, qual Senhor temível,
irritado com nossas más ações, de entregar-nos à pena eterna como péssimos
servos que o não quiseram seguir para a glória.
Levantemo-nos então finalmente, pois a Escritura nos desperta dizendo: "Já
é hora de nos levantarmos do sono". E, com os olhos abertos para a luz deífica,
ouçamos, ouvidos atentos, o que nos adverte a voz divina que clama todos os
dias: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não permitais que se endureçam vossos
corações", e de novo: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às
igrejas". E que diz? – "Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do
Senhor. Correi enquanto tiverdes a luz da vida, para que as trevas da morte não
vos envolvam".
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?"
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". E quando
tiveres feito isso, estarão meus olhos sobre ti e meus ouvidos junto às tuas preces,
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e antes que me invoques dir-te-ei: "Eis-me aqui". 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.
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.
ORAÇÃO CONCLUSIVA
Dirigente: O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós.
Dirigente: Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo
com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa
intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias
reine a paz e a tranquilidade; que se afastem de nós todas as desgraças tanto
corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor
a graça (fazer o pedido) que vos suplicamos; finalmente, vos pedimos que ao
término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no Paraíso.
Todos: Amém.
Dirigente: Abençoe-nos o Deus, Todo-Poderoso, Pai + e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
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