
BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA  
 [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA] 

Este ano, ainda em tempo de pandemia, impossibilitados de celebrarmos como 

habitualmente, em comunidade, a solene bênção do pão, deixo ficar esta proposta, 

convidando cada família a se reunir em volta da mesa da refeição, para recordar 

celebrar e viver a tradição da bênção do Pão. 
 

Depois da invocação inicial e introdução, um membro da família (se possível, dos mais velhos da casa e 

escolhido antecipadamente), poderá explicar o significado da Bênção do Pão e recordar a tradição que se 

vive nesta comunidade de Padim da Graça, que se celebra sempre no primeiro domingo de fevereiro, 

que ocorra a partir do dia 2, isto é, no dia ou após a festa de Nossa Senhora das Candeias. 
 

 

Saudação Inicial: Em nome do Pai, (†) e do Filho, e do Espírito Santo.  

Todos: Ámen. 

 

Guia: Deus, que manifesta a sua omnipotência e a sua bondade em toda a terra, confia à sua Igreja a 

bênção de determinados elementos, por humildes que sejam, para que todos os que os usarem 

piedosamente (invocando o nome da Virgem Santa Maria ou dos Santos) se sintam atraídos para os 

bens invisíveis e bendigam a Deus, porque só Ele faz maravilhas e é admirável nos seus Santos. 
 

Um membro da família explica, brevemente, o significado da bênção do pão e recorda a tradição …  

… depois, pronuncia-se a oração de bênção sobre o Pão.  

 

ORAÇÃO DA BENÇÃO DO PÃO (que se reza na capela de Nossa Senhora da Graça)  
 

Guia: Deus Santo, Pai todo-poderoso e eterno, dignai-vos abençoar este pão com a Vossa bênção 

espiritual, para que, a todos os que comerem este alimento, sirva de saúde para o corpo e para a alma, 

de remédio contra todas as doenças e de defesa contra todas as insídias dos seus inimigos. Nós Vo-lo 

pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e veio nascer em 

Belém, casa do pão, e foi morrer no calvário para dar a vida ao mundo, e convosco vive e reina na 

unidade do Espírito Santo.  

Todos: Ámen.  

 

Guia: Porque nos chamamos e somos filhos amados de Deus, rezamos com confiança:  

Todos: Pai nosso... 

 

Guia: Senhor Jesus, entra no barco da nossa família, abençoa a nossa casa e a nossa mesa, para que 

nunca falte a ninguém o trabalho e o pão de cada dia. Ensina-nos a partilhar com aqueles que têm a 

casa triste e vazia de pão, de paz e de harmonia. 

Todos: Ámen.  

 

Guia: O Senhor nos abençoe (†), nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.  

Todos: Ámen.  


