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No terceiro mês do Ano Jubilar de 50 Anos do Movimento Pólen, vamos tomar como               
Palavra de Vida uma oração de Jesus conhecida como PAI NOSSO. É na espiritualidade              
cristã, uma "jóia muito preciosa.” 

O Pai Nosso é, no dizer de Santo Tomás de Aquino, “a mais perfeita oração” e,                
segundo Tertuliano, “a síntese de todo o Evangelho”. 

O Pai Nosso é mais que uma oração - é um caminho que nos leva diretamente ao                 
coração do nosso Pai. Os primeiros cristãos preferiam três vezes ao dia esta primitiva oração               
da Igreja, que era entregue a cada cristão por ocasião de seu Batismo. Entre nós também não                 
deve haver um dia em que não procuremos expressar verbalmente “a Oração do Senhor”,              
acolhendo-a no coração e realizando-a na nossa vida. (Youcat - JMJ Rio – 2013) 

Esta oração de Jesus entrou na Liturgia da Santa Missa.Com ela iniciamos nossa             
preparação próxima para a Santa Comunhão Eucarística. 

Em todas as situações em que rezamos “o pão nosso de cada dia nos dai hoje”,                
estamos pedindo ao Pai Eterno que nos dê o alimento para o nosso corpo e o Pão Eucarístico                  
e o Pão da Palavra de Deus para alimentar nossa alma. 

“O cristão não diz “meu Pai” nessa oração, mas “Pai Nosso”, até no segredo do quarto                
fechado, porque sabe que, em cada lugar, em cada circunstância ele é membro de um mesmo                
corpo” (Papa Bento XVI, 2007) 

O nosso Papa Francisco foi eleito para a missão de pastorear o grande rebanho de               
Cristo, a Igreja, no dia 13 de março de 2013.  

Minutos depois, foi anunciado ao Povo de Deus que lotava a praça de São Pedro que                
o novo Papa era um Cardeal Argentino e que escolhera como seu nome de Papa,               
FRANCISCO e pediu que todos rezássemos por ele. Este pedido ele não se cansa de fazer                
“Rezem por mim, por favor”. 

Tempos mais tarde um Padre relativamente jovem, teólogo e capelão do Presídio de             
Pádua, Padre Marco Pozza, pediu uma audiência com o novo Papa e conseguiu. O diálogo se                
encaminhou ao Pai Nosso. Deste encontro sobre o Pai Nosso surgiu uma reflexão inédita              
sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos.  

Vamos conhecer esse diálogo, e viver mais intensamente a Oração que Jesus nos             
ensinou? 

O diálogo do Papa Francisco e o Pe. Marco Pozza resultou num belíssimo livro que               
pode ser adquirido na “Paulus”. 

O título é: “Papa Francisco. PAI NOSSO.” 
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