
O PAI NOSSO FÁCIL

Todos: Pai nosso que estais nos céus,
Coment.:  Que habita em luz inacessível, altíssimo, distante. Mas íntimo, 
Pai, ou Papai, com todo o carinho. Não meu, nosso, de todos.
Todos: Pai nosso que estais nos céus,
Todos: santificado seja o vosso nome.
Coment.: A glória de Deus é a felicidade dos homens. O nome de Deus é 
santificado quando o seu reinado acontece.
Todos: santificado seja o vosso nome.
Todos: Venha a nós o vosso reino.
Coment.: O reinado de Deus é o reinado de todos, o reinado do povo. Onde 
reina  o  deus  Mercado,  só  têm  vez  os  competentes,  os  espertos,  os 
arrogantes.
Todos: Venha a nós o vosso reino.
Todos: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
Coment.: A  vontade  de  Deus  é  a  felicidade  do  povo,  é  isso  que  faz 
acontecer o seu reinado, que santifica o seu nome. Assim na terra como no 
céu.
Todos: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Coment.: O  pão  é  o  centro.  As  necessidades  básicas  estão  no  foco. 
Alimento é a primeira. Pedimos para hoje, pensar muito no amanhã faz que 
um prejudique o outro.
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Todos:  Perdoai-nos  as  nossas  ofensas  assim como nós  perdoamos  a 
quem nos tem ofendido
Coment.: A vontade de Deus não está se realizando, porque nós erramos. 
Todos erram. Temos que nos perdoar e seguir em frente.
Todos:  Perdoai-nos  as  nossas  ofensas  assim como nós  perdoamos  a 
quem nos tem ofendido
Todos: E não nos deixeis cair em tentação,
Coment.: O reino do deus Mercado nos apresenta todos os dias as suas 
tentações de consumo,  de competição,  de individualismo, de poder e de 
riqueza.
Todos: E não nos deixeis cair em tentação,
Todos: mas livrai-nos do mal.
Coment.: Ou do Mau, do Maligno, daquele ou daquilo que nos tenta e não 
nos deixa contribuir para que o nome de Deus seja santificado assim na 
terra como no céu.
Todos: mas livrai-nos do mal.
Todos: Porque Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!




