
         Bênção Solene 
 
 

(no fim de cada estrofe a assembleia responde: AMEN, ALELUIA, ALELUIA) 

 

 

 Bendito sejais, Javé, nosso Deus e Deus de nossos pais, 

 Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, 

 Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

 Deus grande e forte, 

 que criastes todas as coisas,  

alimentais os seres vivos por amor 

 e nos destes um Redentor. 

  

 Bendito sejais, ó Deus,  

por este tempo, pelo alimento e pelo bem. 

Sejam o orvalho e a chuva uma bênção para a terra. 

Saciai-nos com a Vossa bondade, 

e abençoai este (novo) ano 

de forma igual aos anos de abundância. 

 

Fazei soar a grande trombeta 

para a nossa libertação, 

erguei o estandarte para congregar 

os exilados dos povos 

e reuni-los dos quatro cantos da terra junto de Vós. 

Restabelecei Apóstolos, Profetas, Pastores, 

Evangelistas e Doutores como nos tempos antigos 

e dai-nos conselheiros como no princípio; 

afastai de nós a aflição, a tristeza,  

a doença, a fome e a guerra. 

Reinai, Vós, Senhor, sobre nós com amor e misericórdia; 

e justificai-nos no Vosso julgamento. 

Convertei a Vós, Senhor, os caluniadores, 

e dai-lhes a esperança da salvação! 

Que todos aqueles que praticam o mal 

sejam tocados pela Vossa misericórdia! 

 

 

 

 

 

 



Sobre os justos e piedosos, 

sobre o nosso Papa (….), o nosso Bispo (…)  

e os pastores da Igreja 

e quantos nos conduzem e alimentam na fé e no amor, 

sobre os governantes e todos aqueles que presidem 

aos destinos da terra, 

e sobre nós mesmos, 

fazei jorrar a Vossa misericórdia e a Vossa sabedoria, 

Senhor, Javé, nosso Deus. 

 

Pela Vossa grande misericórdia, 

fazei-nos caminhar para a Jerusalém celeste, 

a cidade gloriosa. 

Conduzi-nos para ela, 

onde nos precedem, os Apóstolos, os Mártires 

e todos os santos e santas, 

particularmente os nossos protectores. 

 

Javé, nosso Deus e Deus dos nossos pais, 

abençoai-nos, agora e sempre. 

Como diz a Sagrada Escritura: 

que Javé te abençoe e te guarde; 

que Javé faça resplandecer sobre ti a Sua face; 

que Javé volte para vós o Seu rosto e vos conceda a paz! 

Estendei a paz, a bondade e a bênção, 

a graça, o amor e a misericórdia 

sobre nós e sobre o Vosso povo santo. 

 

Abençoai-nos, Javé, nosso Pai, 

voltando para nós a luz do Vosso rosto, 

porque foi pela Vossa face resplandecente 

que nos destes, Senhor, nosso Deus, 

a lei da vida, o amor bondoso, a justiça, 

a bênção, a misericórdia, a vida e a paz. 

Porque é salutar aos Vossos olhos 

abençoar o Vosso povo 

em todo o tempo e a toda a hora pela paz. 

 

 

 
    

Bênção composta por JOSÉ DA ROCHA RAMOS, a partir das 18 bênçãos hebraicas. 

 


