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QUINTA-FEIRA DA XI SEMANA DO TEMPO COMUM 

18 de junho de 2020 

(Preparar carinhosamente o ambiente criando clima de oração) 

Canto inicial: 

A Ti meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha vóz! 

A Ti meu Deus eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meu carinho, meu sofrer. 

A Tua ternura Senhor vem me abraçar. 

A tua bondade infinita me perdoar. 

Vou ser o Teu seguidor, e Ti dar o meu coração 

Eu quero sentir o calor de Tuas mãos! 

 

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 
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Dirigente: A graça de Deus nosso Pai, a ternura de Jesus nosso irmão, e a comunhão do 

Espírito Santo estejam conosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor! 

 

Canto a Palavra: 

A Palavra de Deus ouvida, é verdade que nos liberta 

Que nos chama a nova vida, nos educa e nos converte ( 2X) 

 

Ler Mt 6,7-15 

(reler silenciosamente com toda atenção) 

 

O que o texto diz? 

 

          Jesus ensina o Pai-Nosso. Antes Ele recomenda a simplicidade na oração. Adverte 

sobre certos modelos de oração, cheios de palavras vazias e desnecessárias. O Pai-Nosso 

é a oração de “poucas palavras” que não devem ser somente recitadas, mas também 

saboreadas e ruminadas. 

          Quando Jesus ensinou essa oração, Ele se  baseou em diversos textos do Antigo 

Testamento. O Pai-Nosso ressoa a experiência de Israel no processo de sua libertação: as 

provações do deserto, o maná cotidiano, a vontade de Deus expressa na Lei, o nome santo 
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revelado a Moisés, o reinado de Deus pela Aliança com seu povo.  O Pai-Nosso contém  7 

petições: 3 em honra a Deus, 4 a favor do homem. 

 

O que o texto diz pra minha vida? O que o texto me leva a dizer a Deus? O que o texto 

me leva a praticar?   

(Essas questões refletiremos e responderemos a seguir, em 4 momentos, que podem ser 

distribuídos entre quatro leitores. Após cada pergunta, pausa e resposta). 

 

1º momento 

         Jesus nos ensina a chamar Deus de PAI. É o novo nome de Deus que implica filiação. 

Sou filho(a) de Deus, somos todos irmãos. Jesus se faz nosso irmão ( frater – aquele que 

é igual, que está ligado, que resgata). Como a criança balbucia os primeiros nomes Papai 

e Mamãe, assim a primeira palavra do cristão é PAI (Jesus falava “Abba” – papai).  

          Santa Therezinha, quando rezava o Pai-Nosso , ficava tão tocada pela palavra PAI, 

que não conseguia continuar a oração. Ficava extasiada diante de tanta ternura de Deus, 

e repetia muitas vezes essa palavra. 

          Que significa esse nome para você? (pronuncie interiormente, algumas vezes, 

sentindo a profundidade dessa realidade) 

           A oração diz: Pai Nosso que estais nos céus. Que significa isso? 

           Sabemos que Deus está perto de nós, em nós, em toda parte. Dizer que Ele está no 

céu significa que Ele nos transcende infinitamente. 
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2º momento 

          Santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade. 

          Santificar o nome de Deus quer dizer respeitar a Deus, não manipular ou invocar seu 

nome para atos contrários ao Seu projeto. 

          Como você usa o nome de Deus? Quando? De que modo? 

          Na educação familiar, na escola, no trabalho, nas relações políticas e sociais, na 

própria Igreja em nossas orações e celebrações,  será que não estamos usando o nome 

de Deus para atingir nossos objetivos pessoais e muitas vezes contrários a vontade de 

Deus?  

          Diga algumas vezes, com profundo respeito: “Pai santificado seja o Teu nome.” 

          Jesus veio pregar o Reino de Deus, Reino de paz e de justiça, de amor e de 

solidariedade. O Pai Nosso é a grande oração do Reino. No Reino Deus, a Sua vontade será 

feita. É o Seu reinado. Toda vida de Jesus se alimenta da vontade do PAI (Mt 26,42). 

Rezamos tantas vezes esse pedido, mas pedimos muito mais que seja feita a “nossa” 

vontade. 

           O que estamos pedindo a Deus em nossas orações?       

 

3º momento    

            O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão cotidiano mas também se refere ao 

Pão da Palavra e ao Pão da Eucaristia. Jesus diz que ele é o Pão do Céu, que nos alimenta 

como o povo foi alimentado com o maná no deserto. 

           O alimento diário, a Palavra  e o Pão Eucarístico estão presentes em sua vida?    
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           O que significa o pão “nosso”?  Que consequências tem? 

           Rezemos, em cada pedido responder: “O pão nosso de cada dia dá-nos hoje!” 

           1- Por uma participação mais verdadeira na Eucaristia, rezemos: 

           2- Por maior anúncio e conhecimento da Palavra, rezemos: 

           3- Por uma melhor distribuição de rendas, por trabalhos e salários dignos , 

rezemos: 

           4- Que não falte comida aos irmãos menos favorecidos rezemos: 

 

4º momento 

            Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos; livra-nos do mal.           

            O perdão é uma constante no Evangelho. Deus perdoa primeiro e sempre. E 

espera que nós perdoemos os que nos fizeram algum mal. 

            Como vai a minha experiência de misericórdia? Aceito de coração aberto e 

confiante o perdão de Deus? Imponho condições para perdoar os outros?  

            Ler também  Mt 18, 21-35 e degustar. 

            As provações e tentações estão presentes na vida do cristão. A força de Deus nos 

ajuda a vencê-las. 

            Como você reza o Pai-Nosso? Qual a parte que mais lhe fala? 

            Agora, reze a oração, saboreando o seu sentido. Termine a reflexão dizendo: 

           “ Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém   


