
  

IV
FÓRMULAS DE BÊNÇÃO 

PARA LAUDES E VÉSPERAS

I.  Nas celebrações do Tempo

ADVENtO

Deus omnipotente e misericordioso, 
que vos dá a graça de comemorar na fé 
a primeira vinda do seu Filho Unigénito 
e de esperar confiadamente a sua vinda gloriosa, 
vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos 
na celebração dos mistérios do Advento.
R. Amen.

Deus vos conserve, durante esta vida, 
firmes na fé, alegres na esperança  
e generosos na caridade.
R. Amen.

A vós, que esperais, na alegria espiritual, 
o próximo nascimento do nosso Redentor, 
conceda-vos Deus o prémio da vida eterna, 
quando Ele vier de novo na majestade da sua glória.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.



                      

NAtAL DO SENhOR

Deus de bondade infinita,
que dissipou as trevas do mundo
com a encarnação do seu Filho Unigénito
e fez resplandecer esta noite santa [santo dia]
com o seu nascimento glorioso,
afaste de vós as trevas do pecado
e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça.
R. Amen.

Deus, que enviou os Anjos para anunciarem aos pastores 
a grande alegria do nascimento do Salvador, 
encha de alegria as vossas almas 
e faça de vós mensageiros do seu Evangelho.
R. Amen.

Deus, que pela encarnação do seu Filho 
reconciliou consigo a humanidade, 
vos conceda o dom da sua paz e do seu amor 
e vos torne um dia participantes da Igreja celeste.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

PRIMEIRO DIA DO ANO

Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, 
derrame sobre vós a abundância da sua graça 
e vos conserve sãos e salvos durante todo o ano.
R. Amen.



  

Deus vos guarde firmes na fé, 
inabaláveis na esperança 
e perseverantes na caridade.
R. Amen.

O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e actos deste novo 
ano, 
escute sempre as vossas súplicas
e vos conduza à bem-aventurança da vida eterna.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

EPIFANIA DO SENhOR

Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável, 
derrame abundantemente sobre vós a sua bênção 
e vos fortaleça na fé, esperança e caridade.
R. Amen.

Deus vos faça testemunhas da sua verdade
diante dos vossos irmãos, 
como verdadeiros discípulos de Cristo, 
que hoje Se manifestou ao mundo como luz nas trevas.
R. Amen.

Como os santos Magos, guiados pela estrela, 
encontraram o Menino no presépio de Belém, 
possais vós também, ao fim da vossa peregrinação sobre a 
terra, 
encontrar com alegria a Cristo, luz de Deus.
R. Amen.



                      

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

QUARESMA

Deus, Pai de misericórdia, 
conceda a todos vós, como ao filho pródigo, 
a alegria do regresso a sua casa.
R. Amen.

Cristo, exemplo de oração e de vida, 
vos guie nos caminhos da Quaresma 
à autêntica conversão espiritual.
R. Amen.

O Espírito de sabedoria e de fortaleza 
vos confirme na luta contra o maligno, 
para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

PAIxÃO DO SENhOR

Deus, Pai de misericórdia, 
que na paixão do seu Filho Unigénito 
vos deu a maior prova de amor, 
vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, 
o dom inefável da sua bênção.
R. Amen.



  

Pela morte temporal de Cristo, 
que vos livrou da morte eterna, 
Deus vos conduza à vida que não tem fim.
R. Amen.
Até que um dia, depois de terdes seguido 
o exemplo de humildade de Cristo, 
Deus vos torne participantes da sua ressurreição.
R. Amen.
*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.
R. Amen.

VIgíLIA PASCAL E DIA DA PáSCOA

Nesta noite [neste dia] solene da Páscoa, 
Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção 
e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.
R. Amen.
Deus, que pela ressurreição do seu Filho Unigénito 
vos renovou para a vida eterna, 
vos conceda a glória da imortalidade.
R. Amen.
A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, 
celebrais com alegria a festa da Páscoa, 
Deus vos conceda a graça de chegar um dia 
às alegrias da Páscoa eterna.
R. Amen.



                      

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.
R. Amen.

tEMPO PASCAL

Deus, que pela ressurreição do seu Filho Unigénito 
vos redimiu e tornou seus filhos adoptivos, 
vos conceda a alegria das suas bênçãos.
R. Amen.
Deus, que pela redenção de Cristo 
vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, 
vos faça, por sua bondade infinita, 
tomar parte na herança eterna.
R. Amen.
Vós que, pela profissão da fé, 
ressuscitastes com Cristo no Baptismo, 
mereçais, pela santidade de vida, 
encontrá-l’O um dia na pátria celeste.
R. Amen.
*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre..
R. Amen.



  

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho   e Espírito Santo.
R. Amen.

ASCENSÃO DO SENhOR

Deus todo-poderoso, por meio do seu Filho Unigénito, 
que hoje subiu aos Céus 
e vos abriu as portas do reino eterno, 
derrame sobre vós as suas bênçãos.
R. Amen.
Deus vos seja favorável e vos santifique, 
para que, assim como Cristo, depois da sua ressurreição, 
apareceu visivelmente aos seus discípulos, 
Ele Se vos mostre no último dia como juiz benigno 
e vos conduza à herança eterna.
R. Amen.
A vós que acreditais que Jesus Cristo está na glória do Pai, 
vos conceda a alegria de sentir que, segundo a sua promessa, 
está convosco até ao fim dos tempos.
R. Amen.

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.

R. Amen.



                      

ESPíRItO SANtO

Deus, fonte de toda a luz, 
que [hoje] iluminou os corações dos discípulos, 
derramando sobre eles o seu Espírito santificador, 
vos alegre com as suas bênçãos 
e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo.
R. Amen.
O fogo do Espírito Santo,
que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, 
purifique os vossos corações de todo o mal 
e vos ilumine com o esplendor da sua luz.
R. Amen.
O Espírito Santo, 
que congregou os povos diversos na confissão duma só fé, 
vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, 
até que possais ver a Deus face a face.
R. Amen.

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.
R. Amen.



  

tEMPO COMUM I

O Senhor vos abençoe 
e vos proteja.
R. Amen.

O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto
e vos acompanhe com a sua misericórdia.
R. Amen.

O Senhor dirija para vós o seu olhar 
e vos dê a sua paz.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

tEMPO COMUM II

A paz de Deus, que excede toda a inteligência, 
guarde os vossos corações e o vosso espírito 
no conhecimento e no amor de Deus 
e de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.



                      

tEMPO COMUM III

Deus todo-poderoso vos abençoe com a sua misericórdia 
e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação.
R. Amen.

Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé 
e vos torne perseverantes na prática das boas obras.

R. Amen.

A luz do Senhor dirija os vossos passos 
e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.

R. Amen.

tEMPO COMUM IV

Deus de toda a consolação
dirija na sua paz os dias da vossa vida 
e vos conceda abundantemente as suas bênçãos.
R. Amen.

O Senhor vos livre de todos os perigos 
e confirme no seu amor os vossos corações.
R. Amen.

Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, 
pratiqueis boas obras na vida presente 
e alcanceis os seus frutos na vida eterna.
R. Amen.



  

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

tEMPO COMUM V

Deus todo-poderoso afaste de vós toda a adversidade 
e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos.
R. Amen.

O Senhor ilumine os vossos pensamentos 
com a luz da palavra divina, 
para que possais alcançar a felicidade eterna.
R. Amen.

Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, 
para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamen-
tos, tomeis parte na herança dos Santos no Céu.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

tEMPO COMUM VI

O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes   
e vos conserve puros e santos na sua presença; 
derrame sobre vós as riquezas da sua glória, 
vos instrua com a palavra da verdade, 



                      

vos ilumine com o Evangelho da salvação 
e vos fortaleça na caridade fraterna. 
Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

II.  Nas celebrações dos Santos

NOSSA SENhORA

Deus, que, na sua benigna providência, 
por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, 
quis salvar o género humano, 
Se digne enriquecer-vos com a sua bênção.
R. Amen.

Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte, 
a protecção da Virgem Santíssima, 
pela qual recebestes o Autor da vida.
R. Amen.

A todos vós, que hoje aqui devotamente vos reunistes, 
Deus vos conceda a alegria espiritual 
e a recompensa eterna.
R. Amen.

* A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.

R. Amen.



  

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.
R. Amen. 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Deus todo-poderoso, que pela profissão de fé de São Pedro 
vos confirmou no caminho da salvação 
e vos fortaleceu nos alicerces da Igreja, 
vos dê a sua bênção e a sua paz.

R. Amen.

Deus, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo,
vos ensine, com o seu exemplo, 
a ganhar para Cristo os vossos irmãos.

R. Amen.

Para que as chaves de Pedro e a palavra de Paulo 
e a intercessão destes dois santos Apóstolos 
nos conduzam àquela pátria bem-aventurada 
à qual eles mereceram felizmente chegar, 
um pelo suplício da cruz, outro ao fio da espada.

R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.

R. Amen.



                      

APÓStOLOS

Deus, que edificou a Igreja sobre o alicerce apostólico, 
vos conceda as suas bênçãos, 
pela gloriosa intercessão dos santos apóstolos N. e N.
R. Amen.
Deus, que vos enriqueceu
com a palavra e o exemplo dos Apóstolos, 
vos fortaleça e ensine, 
para que sejais, sempre e em toda a parte, 
testemunhas da sua verdade.
R. Amen.
Para que, pela intercessão dos Apóstolos, 
cuja palavra vos tornou firmes na fé, 
alcanceis a herança da pátria celeste.
R. Amen.

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.
R. Amen.

tODOS OS SANtOS

Deus, glória e alegria dos Santos, 
que vos concedeu a graça de celebrar hoje 
a solenidade de todos os Santos, 
vos abençoe para sempre com a sua graça.
R. Amen.



  

A intercessão e o exemplo dos Santos 
vos livre dos males presentes 
e vos faça perseverar no serviço de Deus e do próximo.
R. Amen.
Até que um dia possais chegar, com todos os Santos, 
à paz e alegria daquela pátria 
na qual a Igreja exulta eternamente 
na comunhão gloriosa de todos os seus filhos.
R. Amen.

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho  e Espírito Santo.
R. Amen.

FEStA DE UM SANtO

Deus, nosso Pai, que hoje vos reuniu 
para celebrar a festa de São [Santa] N. 
[padroeiro/a] da nossa comunidade paroquial [diocesana...N.] 
vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz.
R. Amen.

Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que manifestou de modo admirável em S. N.
a força e a imagem do mistério pascal, 
faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho.
R. Amen.



                      

O Espírito Santo, 
que em S. N. vos deu um sinal da caridade divina, 
vos torne capazes 
de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor.
R. Amen.

A bênção de Deus omnipotente,
Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre.
R. Amen.

III.  Outras bênçãos

DEDICAÇÃO DE UMA IgREJA

Deus, Senhor do céu e da terra, 
que hoje vos quis reunir 
para celebrar a dedicação desta igreja 
[o aniversário da dedicação desta igreja], 
vos enriqueça com as suas bênçãos.
R. Amen.
Deus, que em seu Filho
quis reunir todos os seus filhos dispersos, 
faça de vós o seu templo 
e morada do Espírito Santo.
R. Amen.
Até que um dia, purificados de todo o mal, 
Deus estabeleça em vós a sua morada para sempre 
e alcanceis, com todos os Santos, 
a herança da felicidade eterna.
R. Amen.



  

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho    e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho   e Espírito Santo.
R. Amen.

CELEBRAÇÕES PELOS DEFUNtOS

Deus de toda a consolação, 
que na sua infinita bondade criou o homem 
e pela ressurreição do seu Filho Unigénito 
vos deu a esperança de com Ele ressuscitar, 
vos conceda a sua bênção.
R. Amen.
A nós, ainda peregrinos neste mundo, 
conceda o Senhor o perdão de todos os pecados, 
e dê a todos os que já morreram 
o lugar da luz e da paz no seu reino celeste.
R. Amen.
Para que todos nós, que acreditamos em Jesus Cristo, 
verdadeiramente ressuscitado de entre os mortos, 
vivamos com Ele na alegria que não tem fim.
R. Amen.

*  A bênção de Deus omnipotente, 
Pai, Filho    e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça sobre vós para sempre.
R. Amen.



                      

Em vez desta fórmula final, pode dizer-se o texto seguinte:
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho   e Espírito Santo.
R. Amen


