Liturgia para Bênção de Residência

CR–
C–

O Senhor seja convosco
E contigo também
Oremos
Todo-Poderoso e sempiterno Pai, derrama sobre esta casa a graça de tua presença, para que sejas
reconhecido como fonte de toda bênção e também seu protetor. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, que
vive e reina contigo e o Santo Espírito, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém.

Leituras: Gênesis 18.1-8 e II Carta de S. João 1-6a, 11, 13-15 (ou S. João 11.5; 12.1-3)
Homilia
C–

Esteja o Deus Onipotente sempre presente nesta casa para banir o mal, tornando-a segura para
todos os que nela habitarem; em Nome de Jesus nosso Senhor. Amém.

* O Celebrante, os residentes e seus familiares mais próximos, dirigir-se-ão aos diversos ambientes da casa. Se houver
um número maior de convidados, estes permanecerão no espaço inicial (o Living ou Sala de Estar) enquanto que os
residentes, com um deles portando o círio aceso, percorrem a residência.

Entrada
“Eis que estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e abrirem a porta, virei a este lar e nele cearei”.
C–
Vigia, ó Senhor, nossos passos de saída e de regresso.
R–
Desde agora e para sempre
Oremos - Soberano Senhor, tu és que és Alfa e Ômega, o começo e o fim,: envia os teus servos, que aqui
vivem, às muitas direções desta vida, sê para eles um constante companheiro em seus caminhos, acolhendoos em seu retorno, para que em suas idas e vindas, sejam sempre sustentados por Tua Presença, ó Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Escritório / Biblioteca
C–
Ensina-nos, Senhor onde encontrar a sabedoria e mostra-nos o lugar do entendimento.
C–
Busquem ao Senhor nosso Deus e Ele será encontrado:
R–
Busquemos por Ele de todo o coração e com toda a nossa alma.
Oremos – O Deus da verdade, fundamento eterno de tudo o que existe, para além do espaço e tempo
mas também neles, transcendente a todas as coisas mas presente em todas elas; revela-te a nós
pois andamos em nosso desconhecimento; revela Tua Presença pois é a Ti que buscamos, Deus
Triúno, Pai, Filho e Santo Espírito. Amém.
Dormitório do Casal
Oremos - Guia ó Senhor o nosso cotidiano e protege-nos em nosso sono, para que acordados, vigiemos com
Cristo e dormindo, descansemos em paz.
C–
Em paz me deitarei e logo dormirei:
R–
Acordarei porque o Senhor me sustenta
Oremos – Ó Senhor da vida e do mistério do amor humano, descanso verdadeiro de teu povo: santifica para
teus servos as horas de descanso e restauração, seu sono e seu despertar; e permite que, fortalecidos pela
companhia de teu Santo Espírito, possam sempre recomeçar perseverantes em teu serviço, todos os dias de
suas vidas; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Dormitório Infantil
C–
Disse Jesus, deixem que venham a mim as crianças, pois delas é o Reino do Céu.

CLouvem ao Senhor, todos os seus filhos e filhas:
RLouvado seja o Nome do Senhor.
Oremos – Ó Pai Celestial cujo Filho reuniu as crianças ao seu redor e as abençoou: Abraça também a criança
que usará este quarto, com teu infalível amor e cuidado, protegendo-a de todo perigo, levando-a em
segurança a cada começo de um novo dia, até que ela mesma festeje com alegria o grande dia de Teu reino;
por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Dormitório de Hóspedes
CNão negligenciem em praticar a hospitalidade, pois muitos, sem o saber, acolheram anjos.
C–
Abram seus lares uns aos outros com alegria:
R–
Usemos os dons que do Pai recebemos para o bem dos outros.
Oremos – Ó Deus e Pai amoroso, que nos ensinaste a acolher uns aos outros como Cristo também nos
acolhe: abençoa a todos os que de tempos em tempos partilharem da hospitalidade desta família. Possa teu
cuidado paternal abrigá-los no amor de Teu Filho, preservando-os de todo mal, e que a direção de teu Santo
Espírito os guarde no caminho da vida eterna; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Banheiro
C–
Eu te aspergirei com água pura e ficarás limpo
C–
Afirmemos a confissão de nossa esperança sem hesitação:
RTendo nossos corpos limpos com água pura.
Oremos – Ó Santo Deus que na Encarnação de Teu Filho, nosso Senhor, fizeste de nossa carne instrumento
da Tua Revelação: dá-nos o respeito e a reverência devida aos nossos corpos mortais, mantendo-os limpos e
saudáveis, hígidos e puros; para que glorificando-te através deles, possamos esperar ser revestidos de
corpos espirituais, no dia em que tudo o que é mortal será transformado pela própria vida; por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amém.
Gabinete de Trabalho e Biblioteca
C–
Muitos são os que se sustentam com suas mãos e são ricos em seu próprio trabalho.
CProspera, ó Senhor, o trabalho de Tuas mãos:
R–
Prospere toda a Tua Criação.
Oremos – Ó Deus cujo bendito Filho trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria em Nazaré: Sê
presente, nós te suplicamos com aqueles que aqui trabalham, para que, laborando como cooperadores
contigo, participem da alegria de toda a ordem criada; por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Cozinha
C–
Receberás o suficiente e serás satisfeito, louvando o Nome do Senhor teu Deus, que tem sido
maravilhoso para contigo.
C–
Os olhos de todos esperam em Ti, ó Senhor:
R–
Pois lhes dás seu mantimento em próprio tempo.
Oremos – Ó Senhor, nosso Deus, que supres as necessidades humanas com farta generosidade: Abençoa
as mãos que trabalham neste local, dando-nos corações agradecidos pelo pão de cada dia; por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amém.
Sala de Refeições
C–
O Deus vivo nos deu do céu a chuva e as estações, satisfazendo os corações com alimento e alegria.
CEle produz o alimento que nasce do solo, e o vinho que alegra os corações;
R–
O azeite para nos encantar o semblante, e o pão que nos fortalece o ânimo.
Oremos – Bendito és Tu, Rei do universo, pois supres alimento e bebida para o sustento de nossas vidas:
somos gratos por tuas misericórdias e lembra-nos sempre das necessidades dos outros; por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Jardim ou Sacada
C–
As sementes germinam no solo e assim florescem as plantas no jardim. Da mesma forma fará o
Senhor Deus florescerem a retidão e o louvor diante de todas as nações.
C–
Minhas terras abrigam um solo precioso:
R–
Em verdade, recebi bondosa herança.
Oremos – Jesus, amigo sempre fiel, que em tantas ocasiões te recolheste com os discípulos para a quietude
e o descanso: Sê presente com os teus servos em sua recreação e comunhão; faz deste espaço um local de
serenidade e paz; isso nós suplicamos pelo amor de Teu Nome. Amém.
Sala de Estar
C–
Como é bom e salutar quando o povo de Deus se reúne em irmandade.
C–
Acima de tudo, amem uns aos outros com perseverança:
R–
Pois o amor cobre uma multidão de pecados.
Oremos – Dá Tua bênção, ó Senhor, a todos os que se reunirem nesta sala, para que sejam enxertados uns
aos outros em sua vida de todos os dias, e reunidos à Comunhão dos teus Santos no céu; por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amém.
Bênção Final
Hino 116
A Deus cantemos nós, são tantos seus favores, com voz de gratidão, ergamos os louvores.
Pois desde nossas mães, seu braço nos cercou, e com o seu favor, de dons nos cumulou.
Que tão bondoso Deus de nós esteja perto, nos dando o seu amor em meio ao mundo incerto.
Guiando os nossos pés, nos guarde em sua paz, e afaste todo mal com seu poder veraz.
Louvemos sempre Deus, ao Pai e ao Filho amado, e Àquele que é também com eles adorado.
Eterno e Trino Deus, te rendem gratidão, os santos e anjos teus e toda a Criação. Amém.
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