
 
 
 

CELEBRAÇÃO DE ENTREGA DA ORAÇÃO DO SENHOR: PAI-NOSSO 
 

Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade os catequizandos 
que iniciaram a terceira etapa da catequese, chamando a atenção para a grande importância deste 
processo para a vida da Igreja, bem como, entregar-lhes a “Oração do Senhor”.  
 
Preparando o ambiente: Livro  onde foi registrado os nomes dos catequizandos ao final da primeira 
etapa e envelopes com a folha contendo a oração do Pai Nosso. Reservar bancos para os catequizandos 
e padrinhos. Preparar crachás para cada catequizando para que o padre saiba o nome de cada um na 
hora de entregar a oração.  
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da procissão inicial. Pode-se 
levar ainda a vela a ser acesa da coroa do advento, livro grande com os nomes dos catequizandos e os 
envelopes contendo a oração do Pai Nosso. 
 
Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos. 
 

(tudo segue como de costume, até a homilia) 

 
Rito de entrega da oração do Pai Nosso1  

Após a proclamação do Evangelho o diácono ou na falta dele o catequista, pega o livro 
solenemente com os nomes dos catequizandos e chama-os cada um pelo nome. 
 
Diácono (ou catequista): Queiram aproximar-se os que estão com os nomes inscritos no livro dos 
catequizandos e que receberão da Igreja a “Oração do Senhor”: ...N..., ...N...  
 (lê-se do livro apena o primeiro nome – nome de Batismo – se forem muitos pode-se omitir a leitura dos nomes).  
 

Cada um responde individualmente: Presente! 
(ou todos juntos se forem muitos) 
 

(homilia) 

 
Após a homilia o presidente prossegue com a entrega da oração do Pai Nosso. Dirigindo-se até o 
ambão, abre mais uma vez o Evangeliário ou na falta dele o próprio lecionário e dirigindo-se aos 
catequizandos com estas palavras ou outras semelhantes: 

 
Presidente: Caríssimos catequizandos, vocês ouvirão agora como o Senhor ensinou seus discípulos a 
rezar:  
 
(O presidente proclama solenemente o texto do evangelho de Mateus) 
 

 (Mt 6,9-13) 
 Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
 “Vós deveis rezar assim: 
 Pai nosso que estás nos céus, 
 santificado seja o teu nome; 
 venha o teu Reino; 
     seja feita a tua vontade, 
 assim na terra como nos céus. 

 
1 Adaptado do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos – RICA.  



 
 
 

 O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 
 Perdoa as nossas ofensas, 
 Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.  
 E não nos deixes cair em tentação, 
 mas livra-nos do mal”.  
 
 Após ouvir as palavras do próprio Senhor, aproximem-se para receber esta Palavra impressa, como sinal 
e lembrança deste dia memorável. Recebam e guardem essas palavras com pureza de coração.  
 

Os catequizandos podem se aproximar um de cada vez ou se forem muitos, fazem uma fila um ao 
lado do outro e o presidente faz a entrega da oração impresso. Enquanto o padre entrega a 
oração, pode-se entoar um canto.  
 
 Depois que todos receberam o diácono ou outro ministro ou ainda o próprio catequista convida 
os catequizandos a se ajoelharem, dizendo:  

 
Diácono: Prezados catequizandos, ajoelhem-se para a oração sobre vocês.  
 

Quem preside diz, com estas palavras ou outras semelhantes: 
 
Presidente: Oremos pelos nossos catequizandos: que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as 
portas da misericórdia para que, escutando a Sua Palavra, assumam com amor a fé no Cristo e sejam 
verdadeiros discípulos missionários do seu Reino.  
 

Todos rezam em silêncio. Quem preside continua com as mãos estendidas sobre os 
catequizandos: 
 
Presidente: Deus eterno e todo poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, 
aumentai a fé e o entendimento dos nossos catequizandos para que, recitando a oração do Vosso Filho, 
tornem-se dignos do teu Reino. Por Cristo, nosso Senhor.  
 

A missa prossegue como de costume. 
 
Preces: Na “Oração da Assembleia” podem-se acrescentar algumas das orações: 
 

1- Para que esses catequizandos meditem a oração do Senhor em seus corações, roguemos ao 
Senhor. 

2- Para que os catequizandos, tenham uma verdadeira vida de oração e nela encontrem conforto 
para suas angustias, roguemos ao Senhor. 

3- Para que esses catequizandos, contemplando a sabedoria do Senhor, que nos ensinou a rezar, 
possam gloriar-se em Deus, roguemos ao Senhor. 

4- Para que o Espírito Santo, que sonda os corações de todos, fortifique com sua força divina esses 
catequizandos e lhes ensine as coisas que são de Deus e a Ele agradam, roguemos ao Senhor. 

5- Para que a família desses catequizandos coloquem sua esperança em Cristo e Nele encontrem 
paz e santidade, roguemos ao Senhor. 

6- Para que as famílias aprendam a importância de se rezar juntos e partilhem com os outros a 
alegria que lhes foi dada pela fé, roguemos ao Senhor. 

7- Senhor, fortaleça e ilumine todos os padrinhos e madrinhas de batismo em sua missão de 
introduzir seus afilhados na fé cristã, roguemos ao Senhor. 

 



 
 
 

Observação: Aconselhamos que essa celebração aconteça em um dos domingos do Tempo do Advento. 
Porém, por motivos pastorais pode ocorrer num outro dia. 
 
 


