PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

PALESTRA SOBRE A ORAÇÃO
ORAÇÃO, o que é?
→ é um fenômeno religioso de comunicação com a divindade;
→ com ela o homem se ergue até Deus com o desejo de unir-se a ele, ou invoca o seu nome a fim
de que ele intervenha nas vicissitudes da história e nos fenômenos da natureza;

→ A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco
entre Deus e o homem;

S. João Damasceno:
→ “A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes”;
→ A oração é então uma resposta do homem ao Deus que se revela como Pai;

 A consciência BATISMAL → podemos chamar a Deus de PAI;

 Tipos de Oração:
→ Vocal: é a associação do corpo à oração interior do coração;
→ Meditada: é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a
emoção e o desejo;
→ Mental: é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fito em Jesus,
uma escuta da Palavra de Deus, um silencioso amor que nos faz participar do Mistério
de Cristo. (CIC)

 Oração do Pai-Nosso: o maior modelo de oração e de vivência da
vontade de Deus!
→ os três primeiros pedidos têm por objeto a Glória do Pai:

→“SANTIFICADO SEJA O TEU NOME”: Ao pedir isto, entramos no plano de Deus, a
santificação de seu Nome – revelado a Moisés, depois em Jesus – por nós e em nós, bem como
em toda nação e em cada ser humano.
→ “VENHA A NÓS O VOSSO REINO”: Com este pedido, a Igreja tem em vista
principalmente a volta de Cristo e a vinda final do Reino de Deus, rezando também pelo
crescimento do Reino de Deus no “hoje” das nossas vidas.
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→ “SEJA FEITA A TUA VONTADE”: Neste pedido, rezamos ao nosso Pai para que

uma nossa vontade à do seu Filho, a fim de realizar seu plano de salvação.

→ os quatro seguintes apresentam-lhe nossos desejos: esses pedidos concernem à nossa vida para
nutri-la ou para cura-la do pecado e se relacionam com nosso combate visando à vitória do Bem sobre
o Mal.

→ “DAI-NOS HOJE O PÃO NOSSO DE CADA DIA”: Ao dizer “dai-nos”,
exprimimos, em comunhão com nossos irmãos, nossa confiança filial em nosso Pai do
céu. O “Pão Nosso” designa o alimento terrestre necessário à subsistência de todos nós e
significa também o Pão de Vida: Palavra de Deus e Corpo de Cristo. É recebido no
“hoje” de Deus, como o alimento indispensável, (super)essencial do Banquete do Reino
que a Eucaristia antecipa.
→ “PERDOAI-NOS AS NOSSAS OFENSAS”: Este pedido implora a
misericórdia de Deus para nossas ofensas, misericórdia que só pode penetrar em nosso
coração se soubermos perdoar (ter misericórdia) dos nossos inimigos, a exemplo e com a
ajuda de Cristo.
→ “NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO”: Ao dizer “Não nos deixeis cair
em tentação”, pedimos a Deus que não nos permita trilhar o caminho que conduz ao
pecado. Este pedido implora o Espírito de discernimento e de fortaleza; solicita a graça
da vigilância e a perseverança final.
→ “MAS LIVRAI-NOS DO MAL”: Com esta petição o cristão pede a Deus, com
a Igreja, que manifeste a vitória, já alcançada por Cristo, sobre o “Príncipe deste
mundo”, sobre Satanás, o anjo que se opõe pessoalmente a Deus e a seu plano de
salvação.
→“AMÉM”: Exprimimos aqui o nosso “Fiat” (faça-se) em relação aos pedidos.
“Que assim seja!”
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