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Temática:“Senhor, ensina-nos a rezar”.

Lucas 11,1-13
Preparação e Acolhida
Num ambiente acolhedor,  pôr as cadeiras em círculo,  dar as boas vindas e colocar o pessoal à
vontade. Na mesa do centro colocar velas acesas, flores e uma Bíblia aberta.

Alguém da casa:  Queridas irmãs e irmãos é com muita alegria que recebemos todos vocês em
nossa casa. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade. Iluminados pelo Espírito Santo e ligados pela
mesma fé vamos participar desse momento de reflexão bíblica.

Animador (a): Irmãs e irmãos, faremos hoje uma reflexão sobre um texto do evangelho de Lucas,
onde Jesus diz que Deus é Pai Nosso. Portanto somos convidados a nos relacionar com um Deus
Vivo atuante e a participar de Sua vida e deixar que Ela tome conta de nós e nos transforme. Deus
quer estar conosco, por isso quer que oremos.
TODOS:“QUANDO  ELE  VIER,O  ESPÍRITO  DA VERDADE,  VOS  GUIARÁ  PARA A
VERDADE PLENA”.

Animador (a): Vamos agora pedir a Deus que ele envie o Espírito Santo sobre nós:
“Divino Espírito de luz e de amor,  que a nossa vontade seja sempre conforme à vontade
divina, e que toda a nossa vida seja uma imitação fiel da vida e das virtudes de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, a quem com o Pai e convosco, sejam dadas honra e glória para sempre.
Amem”.(S. Pio X)

Refletir sobre a Vida

Leitor 1: No texto do Evangelho de hoje, Jesus solicitado pelos seus discípulos,
ensina-os a orar:  “Quando orardes,  dizei:  Pai,  santificado seja o Teu nome.
Venha o Teu reino” Somos autorizados por Jesus a chamar a Deus de Pai, nome
que dá à oração uma atitude filial, que nos faz derramar o nosso coração no
coração  de  Deus,  apresentando-Lhe  as  nossas  necessidades,  de  maneira
simples e espontânea, como indica o Pai-Nosso.
Vamos conversar sobre isso:
1. Colaboramos com o Pai na construção de um mundo justo, solidário
e livre?
2.Como a nossa vida revela o rosto e o olhar Misericordioso do Pai?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor 2:A oração ensinada por Jesus deve ser assumida como programa de
vida. Nós nos comprometemos diante do Pai a fazer aos nossos irmãos tudo
aquilo  que desejamos que o Pai  nos faça.  A oração de Jesus não deve ser
repetida automaticamente, mas cada pedido deve ser assumido como nova
promessa. A oração não evoca a imagem de um Deus distante, ao contrário,
esse céu, lugar da morada de Deus, desceu até os homens em Jesus Cristo,
pois  céu significa comunhão plena com Deus,  que só foi  possível  porque o
Verbo Divino se fez homem. Tornando-se um de nós, menos no pecado.

CANTO:  Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai, as nossas



ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do mal. Amém.

Leitor 2:Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de São Lucas: 
11,1-113

Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar.

Após ler a Palavra de Deus na Bíblia, vamos conversar entre nós sobre aquilo que acabamos de
ouvir:

1. O que sentem nossos filhos e filhas quando rezam o Pai Nosso?
2. A oração do Pai Nosso que rezamos traz conseqüências para a nossa vida?

Descobrir a Palavra de Deus na vida
Leitor  3:  Deus  não  precisa  de  nenhum  elogio,  aplauso  ou  louvor,  mas  ele  é  glorificado
precisamente no testemunho autêntico do Evangelho de Cristo, e que consiste em ser solidário com
quem sofre, ter compaixão dos pobres, perdoar quem nos ofende, ser paciente com todos.

TODOS: Pai, Filho, Espírito Santo agindo na igreja e na profundidade do nosso ser. EU VOS
ADORO, AMO E AGRADEÇO.

Leitor 4: A oração sem interrupção é o meio seguro de garantir nossa união com Deus! No Pai
Nosso podemos perceber os traços característicos do Pai das Misericórdias. Nosso Senhor Jesus ao
ensinar os discípulos a rezar, revela-nos o “Rosto” Misericordioso de Deus Pai. Deus é amor! (1 Jo
4:7-21)

TODOS: Pai, Filho, Espírito Santo agindo na igreja e na profundidade do nosso ser. EU VOS
ADORO, AMO E AGRADEÇO.

Oração e Compromisso

Leitor 5:  Vamos fazer um momento de oração para assumirmos diante de Deus o compromisso
sugerido pelo Evangelho de São Lucas e pelo o Ano Santo da Misericórdia.

Prece 1:Senhor, fazei-nos insistentes nas nossas orações, conforme dissestes:"Pedi, e vos será dado;
buscai, e achareis; batei, e vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe "

TODOS:“Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu!
Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem”.

Prece2: Senhor, dai-nos certeza do Vosso Amor: "Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas
aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem”

TODOS:“Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma
cobra”?

Prece 3: Senhor, dai-nos a compreensão de que  aquele que tem fé em Jesus desfruta da presença do
Espírito Santo habitando em si, individualmente, e na igreja coletivamente. 
TODOS:“Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu!
Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem”.
Pai Nosso e Ave Maria


