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“[Pedi] as coisas necessárias, tanto espirituais como
materiais; agradecendo sempre a Deus por

tudo quanto recebeis” (Alma 7:23).

Bênçãos pelas Quais Sou
Grato

Nota: Se não quiser destacar
páginas da revista, copie esta
atividade ou imprima-a da Internet
em www.lds.org. Para o inglês,
clique em Gospel Library. Para os
demais idiomas, clique em
Languages.
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§
Quando Jesus vivia na Terra, muitas pessoas
iam até Ele para ouvir Suas palavras. Certa 
vez, levaram seus filhos para que Jesus os

abençoasse, mas os discípulos ordenaram que se
afastassem. Jesus disse: “Deixai vir os meninos a mim,
e não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus”
(Marcos 10:14). Jesus amava as crianças e as abençoou.

A música da Primária “Oração de uma Criança” nos
faz recordar essa história das escrituras e nos ensina
sobre a oração.

Meu Pai Celeste, estás mesmo aí?

Ouves e atendes da criança a oração?

Alguém me disse que é longe o céu,

Mas sinto-Te perto quando oro a Ti.

Meu Pai Celeste, relembrando estou

O que Jesus a Seus discípulos falou:

“Os pequeninos deixai vir a mim”.

Pai, nesta prece eu me achego a Ti.

O Pai Celestial ama você. Você é filho Dele. Ele
deseja que você ore a Ele com freqüência — a qualquer
momento, em qualquer lugar. A estrofe seguinte da
música lembra que você deve orar.

Sim, perto está.

Sim, Ele te ouve.

Pois é teu pai 

E muito te ama.

Com terno amor,

Ama as crianças,

Pois delas é o reino,

O reino do céu.

(Músicas para Crianças, pp. 6–7)

Atividade

Você pode usar a página A4 sobre a oração para lem-
brar-se de orar. Retire a página e ponha-a ao lado de
sua cama ou dentro de suas escrituras. Pinte o desenho

e anote as coisas pelas quais você gostaria de agradecer
ao Pai Celestial ao orar. Ele ama você e ouve todas as
orações. Ele o abençoa com as coisas de que necessita.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Antes do tempo de compartilhar, faça três cartazes sim-

ples para as crianças segurarem com os seguintes verbos:

Pedir, Buscar, Bater. Comece o tempo de compartilhar aju-

dando as crianças a acharem Mateus 7:7 e leiam essa passa-

gem juntos. Mantenha os cartazes erguidos e estude as

palavras com as crianças. Memorizem juntos a escritura.

Preste testemunho de que aprendemos sobre a oração nas

escrituras. Mostre a gravura 305 (Enos Orando) e a 403 (A

Primeira Visão) do Pacote de Gravuras do Evangelho. Use

esses relatos das escrituras sobre a oração (ver Enos 1:1–18;

Joseph Smith — História 1:14–20). Reserve tempo para as

crianças contarem experiências que tiveram com a oração.

Conclua cantando uma música ou um hino sobre a oração

e testifique do poder da oração.

2. Mostre a gravura 3–53 do pacote de gravuras do

manual Primária 3 e conte a história da oração de Karolina

(Primária 3, lição 26, pp. 123–124). Repita o princípio do

evangelho da semana: “O Pai Celestial quer que eu ore a

Ele com freqüência — a qualquer hora e em qualquer

lugar”. Misture as palavras das seguintes frases das escritu-

ras: “invocar seu santo nome” e “clamai a ele”. Escreva as

palavras no quadro-negro fora de ordem e peça às crian-

ças que trabalhem em conjunto para desembaralhar as

frases (ver “Letras ou Palavras Embaralhadas”, Ensino, 
Não Há Maior Chamado [1999], p. 184). Peça que consultem

Alma 34:17–18 para achar a resposta. Explique-lhes que

essas duas frases são maneiras de descrever a oração.

Escolha palavras-chave (“colheitas”, “campos”, “casas”,

“rebanhos” e assim por diante) em Alma 34:17–27 que

digam respeito a algumas coisas pelas quais podemos 

orar. Escreva-as no quadro-negro. Peça às crianças que 

as localizem nas escrituras e discutam como essa passagem

se aplica à vida delas. Testifique do poder da oração em

sua vida. ●

Meu Pai Celeste, Estás Mesmo Aí?
L I N D A  C H R I S T E N S E N

“Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, 
crede receber, e tê-las-eis” (Marcos 11:24).

T E M P O  D E  
C O M PA R T I L H A R
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