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Sanduíche de Oração

Como saber o que dizer ao orar? 
Você pode começar suas orações 

dizendo “Querido Pai Celestial” 
e terminá- las dizendo: “Em nome 
de Jesus Cristo. Amém”. O que vai 
no meio você é que escolhe, assim 
como escolhe o que coloca num 
sanduíche.

Escolha os alimentos que gostaria 
de pôr em seu sanduíche. Escreva 
ao lado dos alimentos as coisas 
pelas quais gostaria de orar. Você 
pode agradecer por bênçãos, falar 
de preocupações, pedir bênçãos ou 
orar sobre dúvidas que tiver.

Você pode recortar este sanduí-
che ou fazer outro. Deixe- o exposto 
em casa para ajudá- lo a lembrar- se 
das coisas que você pode dizer em 
suas orações.

Preparar- se Antes de Orar

JOVENS

CRIANÇAS

O Presidente Eyring lembra- nos de 
que a oração “é uma comunica-

ção de mão dupla entre Deus e Seus 
filhos”. Ao reservarmos tempo para 
nos prepararmos para nossas orações, 
podemos tornar essa comunicação de 
mão dupla possível. Você pode usar 
o diário pessoal para passar alguns 
minutos preparando- se para orar todos 
os dias. Pode fazer listas de bênçãos 
pelas quais deseja agradecer ao Pai 
Celestial, de pessoas que precisem 
de suas orações e de perguntas que 
necessitem de resposta. Em seguida, 

convide o Espírito cantando um 
hino ou lendo alguns versículos 
das escrituras. Ao orar, preste 
atenção à maneira como o Espírito 
Santo guia o que você deve dizer, 
bem como a seus sentimentos 
e pensamentos (ver D&C 8:2–3). 
Você pode registrar suas experiên-
cias em seu diário e refletir sobre 
as respostas que receber. Você 
também pode utilizar as ativida-
des das páginas 97–100 de Pregar 
Meu Evangelho: Guia para o 
Serviço Missionário para ajudá- lo a 
avaliar suas orações e a aprender 
a reconhecer o Espírito Santo.

Querido Pai Celestial

Em nome de Jesus Cristo. 
Amém.


