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ENCONTRO 15 

O PAI-NOSSO 

PREPARAR 

• Um pão para ser partilhado no encontro. 

• Evangelho segundo São Mateus 6,7-15. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos e partilha as impressões das 

visitas às pastorais sociais ou às atividades caritativas da Igreja. (Dialogar) 

Uma coisa muito importante na vida dos cristãos é a oração. Rezar é uma 

atitude da pessoa que tem fé para falar com Deus sobre sua vida, sua 

vocação e pedir ajuda nas dificuldades. 

• Para você o que é rezar? Quando você reza?  

• O que você diz em sua oração? (Dialogar) 

 Pedindo ao Senhor que nos ensine a rezar, digamos: 
 

3. ORAÇÃO  

Pai, dai-nos sabedoria para vos reconhecer; desejo de vos procurar; 

paciência para vos esperar; um coração para vos contemplar, e uma vida 

para vos anunciar pelo poder do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Amém. 
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4. LEITURA - Mateus 6,7-15. 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Destacar palavra ou frase. 

• Rever os pedidos da oração. 

• Reconstruir o texto. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

 

• Leia, nas páginas 119 e 120, os itens do número 07 a 12, meditando sobre 

o que Palavra nos diz.  

 

5. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

Agora, para recordar o "pão nosso" da oração do Pai-Nosso, vamos repartir 

o pão e refletir:  

• Por que Jesus se refere ao pão nesta oração? 

• O que ele representa em nossa vida? 

• Diante da oração do Pai-Nosso, quais as mensagens que 

percebemos no gesto de repartir o pão? 

 
 

6. O QUE A IGREJA ENSINA? 
 

Leia, na página 121, o item de número 14. Catecismo da Igreja Católica, 

nn. 2762-2766.  

A oração dominical 

Catequista ou o coordenador 

A oração Pai-Nosso é também chamada de oração dominical, oração do 

Senhor. Nela está o resumo de todo o Evangelho anunciado por Cristo. 

Sobre isso escreveu Santo Agostinho: Percorrei todas as orações que se 

encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo 

que não esteja incluído na oração do Senhor” 
 

7. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou coordenador 

Jesus, tu nos revelaste que o Pai sempre nos escuta, que está sempre atento 

às nossas orações e que nos dá sempre o que nos convém. Tu nos ensinaste 
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a rezar com confiança, insistência e perseverança. Senhor, que aprendamos 

a partilhar como os discípulos aprenderam contigo. Por isso rezamos, 

agora, como tu nos ensinastes: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós 

o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão 

nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Proponha-se a rezar o Pai-Nosso com a família. Pode ser antes de uma 

refeição ou em outro momento. Seria muito importante convidar a família 

a rezar habitualmente o Pai-Nosso antes da refeição comum. 

Combinar quando, onde e como será realizada a celebração de entrega da 

Oração do Senhor: o Pai-Nosso.  
 

11. PARA APROFUNDAR 

Pai-Nosso: Oração de irmãos 

Faça a leitura dos textos: 

• Página 122 – São João Crisóstomo. 

• Página 123 – Momentos de Oração. 

 

 

 

ENTREGA DO PAI-NOSSO 

Ocorrerá no dia _______________________________ às ___________________________horas 

na comunidade __________________________________________________________________. 

  


