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Aprendendo a orar com o Pai-Nosso 
Por Mariana Furst Viza 

 

Pai nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome 

Ensina-nos a adorar. Dá-nos 

prazer na unidade diversa, que 

começa em ti e se estende à 

comunidade cristã. Eleva o nosso 

coração aos teus propósitos e 

faze-nos viver a eternidade, ainda 

que cercados pelo tempo. Que não 

haja em nós razão para que o 

mundo te maldiga. Mas que a tua 

imagem seja vista e apreciada 

nestes frágeis vasos teus. 

 

Venha o teu reino, seja feita a 

tua vontade, assim na terra 

como no céu 

Ensina-nos a desejar. Desloca-nos dos nossos próprios interesses e conduze-nos 

à tua realidade perfeita. Estejamos certos de que todas as coisas pelas quais 

ansiamos estão compreendidas na aceitação do teu querer. Ajuda-nos a colocar o 

nosso coração e as nossas mãos a serviço da tua boa obra. Em ti repousa a 

plenitude. 

 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje 

Ensina-nos a confiar. Ajuda-nos a pedir o necessário e a esperar pelos teus 
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cuidados. Que descansemos na certeza de que o Senhor é o mantenedor da vida 

e dela cuida por inteiro. Que sejamos generosos como tu és: de mãos abertas 

recebamos, com mãos abertas saibamos dar. Entendamos que o de hoje é para 

hoje. Não temamos a miséria e vigiemos os excessos. 

 

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 
perdoamos aos nossos devedores 

Ensina-nos a perdoar. Dá-nos a capacidade de reconhecer as nossas misérias e 

de esquecer as de nossos irmãos. Rejubile o nosso coração com o perdão 

imerecido derramado na cruz. Que não coloquemos pré-requisitos para amar; que 

não julguemos, que não condenemos. Concede-nos um coração perdoador e 

braços acolhedores como os teus. 

 

E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o 

poder, e a glória, para sempre 

Ensina-nos a suportar. Pedimos-te que afastes de nós a dor e o sofrimento. Mas 

dá-nos força, se porventura permitires que nos encontremos com eles. Estejamos 

certos da tua soberania, do teu trabalho e do livramento que chegará. Sejamos 

humildes diante da tua grandeza e aos teus pés ousemos entregar-te a nossa vida. 

 

Amém. 

 

• Mariana Furst Viza é casada com Isaque e mãe de Samuel e Lucas. É 

doutoranda em literatura francesa na Universidade de Montreal. Gosta de escrever 

e participa atualmente do projeto "Entre nós, com salmos". 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/381/aprendendo-a-orar-com-o-pai-

nosso 
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