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Sueli de Aquino

mas a maré tinha subido. A lagoa 
ficou mais funda quando me esfor-
çava para sair dela.

Eu estava ficando cansada e 
sabia que estava em perigo. Tudo 
em que pude pensar foi pedir ajuda 
ao Pai Celestial. Fiz uma oração 
em minha mente. Assim que ter-
minei de orar, fui puxada pela 
mão de alguém para a segurança 
da terra firme. Era um dos amigos 
de meu pai. Sinto-me grata por 
meu Pai Celestial ter respondido a 
minha oração e estendido a mão, 
enviando alguém para me ajudar. 

Em nosso passeio seguinte ao 
mar, fiquei perto de minha família, 
assim como posso ficar perto do Pai 
Celestial por meio da oração. ◼

Uma Oração  
Pedindo Segurança
Inspirado numa história verídica
“Eu falo ao Pai Celeste. Sei que me 
ouvirá se com fé orar” (“Orar com 
Fé”, A Liahona, março de 1991, 
Seção Infantil, p. 5).

Adoro a natureza! 
Gosto de ouvir o 
cantar dos pássaros, 

o vento soprando nas folhas e o 
som do mar. 

Às vezes minha família vai à 
praia com outras famílias. Os pais 
jogam vôlei e as mães se sen-
tam sob o guarda-sol e brin-
cam com as crianças menores. 

Uma tarde, fiquei muito 
animada quando chegamos ao mar! 
As ondas estavam calmas, e havia 
pequenas lagoinhas espalhadas 
pela praia. Corri para o mar. Eu 
queria nadar como um peixe e catar 
conchas. 

“Fique por perto, Sueli!” chamou 
minha mãe, enquanto reunia as 
crianças pequenas sob o grande 
guarda-sol.

“Está bem, mãe”, respondi, ao 
enfiar o pé na areia molhada.

Procurei conchas e observei as 
pequenas criaturas que havia nas 
lagoinhas da praia. Ao mergulhar 
em uma das lagoas, olhei para ver 
onde estava minha família. Vi os 
guarda-sóis ao longe. Dei-me conta 
de que tinha me afastado demais. 
Tentei voltar nadando para a praia, 
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MEU PAI CELESTIAL

Nessa história, Sueli descobriu que o Pai Celestial estava cuidando dela. 
Para aprender outras coisas importantes sobre nosso Pai Celestial, esco-

lha as palavras certas para preencher os espaços em branco. 
1. Ele é o pai de meu   .
2. Ele me enviou para viver na   , onde posso receber um corpo e 

aprender e crescer.
3. Ele sabe meu    e tudo a meu respeito. 
4. Ele sempre me ama e    de mim. 
5. Ele ouve e atende minhas   .
6. Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo para ensinar o evangelho e organizar 

Sua   .
7. Ele envia o Espírito Santo para me consolar e    .
8. Se eu guardar os mandamentos, vou    com o Pai Celestial  

de novo. 
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