
Você está no jogo de futebol do seu irmão.

Ele terá que bater um penalt mas está bem

nervosa. Você quer orar por ele mas tem

muita gente ao redor.

Você está no parquinho da escola e algo 

aconteceu que te fez se sentir triste. Você

quer falar com o Pai Celestial sobre isso, 

mas seus amigos estão perto de você.

Você está jantando com a sua família e é

a hora de fazer a oração para abençoar

a comida.

O carro da sua mãe está fazendo um 

barulho estranho e vocês ainda não

chegaram em casa. Sua Mãe pede para 

você fazer uma oração.

Seu cachorro fugiu de casa e você está

bem preocupado com ele. Você fez uma

oração em casa mas enquanto o procura

pela rua quer fazer outra oração.

Você achou algo que estava procurando

e quer agradecer ao Pai Celestial por tê-

lo ajudado a achar.

Você se sente tão feliz e abençoado na

hora em que vai pra cama. Você quer

fazer uma oração para agradecer ao Pai 

Celestial pelas suas bençãos.

Você vê uma pessoa em uma cadeira de 

rodas em uma loja. Seu coração sente 

tristeza por essa pessoa e você faz uma

oração para ela.

Você acorda e está pronto para tomar o 

desjejum. Mas você é mais feliz quando

começa o dia com uma oração.

Manual Vem e Segue-Me Primária: Às vezes as crianças pensam que só podem orar em lugares e horas específicas, e apenas se estão ajoelhados e de 
olhos fechados. Como você pode os ajudar a aprender como “orar sempre”? 

Quando oro sempre, o Pai Celestial irá me abençoar.

Leia o cenário e faça as crianças

escolherem se esta é uma

oração que fazemos em nossos

corações ou cruzando nossos

braços e fechando nossos olhos. 

Deixe-os sortear os papeis. 

Enfatize que Podemos “orar

sempre”.
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