
Um Lembrete para a Oração

O Presidente Eyring ensinou que é importante 
orar com a família. Você pode ser um exemplo 

para sua família orando todos os dias. Também 
pode lembrar a família de que devem orar jun-
tos todos os dias. Recorte o cartão à esquerda e 
coloque- o num lugar em que toda a família possa 
vê- lo. Desse modo você pode sempre lembrar- se de 
que o Pai Celestial deseja que você fale com Ele!

Empenho na Oração

O Presidente Eyring ensinou que sua família pode ser aben-
çoada por seu forte relacionamento com o Pai Celestial. 

Você pode melhorar seu relacionamento com Ele melhorando 
suas orações! Aqui estão algumas ideias de como fazer isso.

Antes de começar a oração, reserve alguns momentos para 
pensar no que deseja dizer. Pondere dúvidas que possa ter ou 
coisas que o venham incomodando — você pode até anotá- 
las para não esquecer. Use esse tempo também para limpar a 
mente da agitação do dia para poder concentrar- se nas sere-
nas impressões do Espírito Santo. Se sua mente tiver a tendên-
cia de divagar enquanto ora, tente visualizar o Pai Celestial 
ouvindo. Fale de coisas específicas. Além disso, reserve alguns 
minutos no final da oração para ouvir os sussurros do Espírito. 
Pode anotar suas impressões no diário.

Lembre- se de que a oração foi chamada de “uma forma 
de trabalho” (Bible Dictionary, “Prayer”), por isso não se 
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preocupe se tiver que praticar ou se parecer difícil. Seu empe-
nho em orar pode ajudá- lo a desenvolver um relacionamento 
com Deus que vai abençoar gerações.

ILU
ST

RA
ÇÃ

O
: V

AL
 C

HA
DW

IC
K 

BA
G

LE
Y

O Pai Celestial  

Ele ama você.  
Sabe seu nome.
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