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Como está Organizado o Catecismo?

Primeira Parte: a Profissão de Fé

Segunda Parte: A Celebração do Mistério Cristão

Terceira Parte: A vida em Cristo

Quarta Parte: A Oração Cristã



Como está o tema da Oração no 
Catecismo?

Primeira Seção: A oração 
na vida cristã

Segunda Seção: A oração 
do Senhor: Pai-nosso



Primeira Seção: A oração na vida 
cristã

u Capítulo 1: A revelação da oração. Vocação Universal 
à Oração;
u No antigo testamento;
u Na plenitude do tempo;
u No tempo da Igreja;

u Capítulo 2: A tradição da Oração
u Nas fontes da oração;
u O caminho da oração;
u Guias para oração;



Primeira Seção: A oração na vida 
cristã

uCapítulo 3: A vida de oração;
uAs expressões da oração;
uO combate da oração;



Segunda Seção: A Oração do 
Senhor: “Pai-nosso”

uO resumo de todo Evangelho;
uPai-nosso que estais no céu;
uOs sete pedidos;



Primeiro Passo: 
Leitura Bíblica: 
Mateus 6,7-15



Segundo Passo: 
Leitura Bíblica: 
Isaías 55,10-11



A oração como parte da vida de 
Jesus

uSão várias as passagens nas
quais JESUS é apresentado
orando.



Algumas características da 
oração de Jesus

Normalmente são feitas no silêncio da 
noite;

São profundas e prolongadas;

Celebram a comunhão com o Pai.



A princípio estas características 
poderiam...

uNos dar a sensação de que
Jesus faz uma profunda
experiência de Solidão



A oração de Jesus está 
envolvida de...

uUma profunda INTIMIDADE
com o Pai.

uRemete-nos a construção
da VONTADE DO PAI.



Qual a vontade do Pai?

uQue o REINO SEJA
CONSTRUÍDO

uQue nenhum dos seus se
perca!



Quem 
participa 

deste 
Reino?

uOs rostos prediletos de 
Deus:
uOs pecadores;
uOs pobres;
uOs doentes;
uOs oprimidos;
u...



A dinâmica da Oração leva 
Jesus

u A uma profundidade da Reflexão;
u A intimidade constrói a necessidade de uma 

profundidade;
u Aprende-se a viver de acordo com a vontade 

de Deus;
u Assumir as responsabilidades da sua presença.



O que é a Oração?

u«Para mim, a oração é um impulso do 
coração, é um simples olhar lançado para o 
céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto 

no meio da tribulação como no meio da 
alegria» 

uSanta Teresa do Menino Jesus



Desdobrando...
A Oração

Impulso do coração Consciência cheia de vida; disposta ao 
movimento;

Olhar lançado ao Céu

Característica dos encontros de Jesus 
com os preferidos do Reino, isto é, a 

troca de olhares. Aprendemos com Ele a 
olhar para o Divino e para a Pessoa 

(Humano);

Um grito de reconhecimento e amor Processo de santificação do ser humano 
e glorificação de Deus;

Provação e Alegria Oração que acompanha os 
estágios/fases/momentos da vida.



Três vias apresentadas pelo 
Catecismo

A oração como DOM

A oração como ALIANÇA

A oração como COMUNHÃO



Três vias apresentadas pelo 
Catecismo

• HUMILDADE E A SEDE

A oração como DOM

• CORAÇÃO

A oração como ALIANÇA

• SANTÍSSIMA TRINDADE

A oração como COMUNHÃO



•HUMILDADE E A SEDE

A oração como DOM



A humildade: uma necessidade na
prática da Oração

u«pois não sabemos o 
que pedir nem como 

pedir» (Rm 8, 26).



Característica da Humildade

u Fundamento da oração;
u Disposição para receber gratuitamente o dom da
oração;

u Pequenez da Humanidade;
u Nesta pequenez se busca a grandiosidade de
Deus;

u Não se trata de SUPERIORIDADE E INFERIORIDADE,
MAS TRATA-SE DE UMA NECESSIDADE QUE NOS LEVA
A ESTABELECER UM RELACIONAMENTO;



A oração: uma experiência do 
“sentir sede”

uA oração é o encontro entre
a SEDE DE DEUS e a NOSSA;

uDeus tem sede de que
tenhamos sede dele.



•CORAÇÃO

A oração como ALIANÇA



De onde vem a oração humana?

uAs Escrituras falam de:
uAlma ou Espírito
uCoração (mais de mil vezes)



Expressão litúrgica

•Corações ao alto
•O nosso coração está 

em Deus



O que é o coração?
u Consciência humana;
u Lugar da nossa morada = personalidade = nosso SER;
u É o nosso centro escondido, inatingível pela razão e por 

outra pessoa;
u É o lugar da decisão;
u É o lugar da verdade;
u É o lugar do encontro;
u É o lugar da Aliança;

Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo



Jesus Cristo: expressão desta 
aliança.

uA oração cristã é uma relação de
Aliança entre Deus e o homem em
Cristo. É ação de Deus e do homem;
brota do Espírito Santo e de nós,
totalmente dirigida para o Pai, em
união com a vontade humana do
Filho de Deus feito homem.



•SANTÍSSIMA TRINDADE

A oração como COMUNHÃO



A realidade trinitária

A RELAÇÃO 
TRINITÁRIA

CRIA PARA 
COMUNHÃO

RELACIONAR-SE



A oração como comunhão
u Cria comunhão com quem?

u Com as Pessoas da Santíssima Trindade

u Criamos um relacionamento
u Consiste em estar na presença e na comunhão

u Celebramos esta comunhão a partir do que?
u Do nosso Batismo, quando nos tornamos membros de

Cristo e da Igreja
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