1- Livro de prece para crianças
Recadinho aos Pais.
É muito importante que a criança desde a infancia comece a ter um contacto
com Deus e conheça a Jesus.
Os governantes obrigam os pais a dar a instrução aos seus filhos; os pais
por sua vez, dão-lhes a educação moral, preparando-os para vida.
Este pequeno livro contendo uma prece a cada situação ou a cada
dia, estimula a criança a aprender a orar, a conhecer a facilidade do diálogo
com Jesus e a te-Lo bem pertinho de seus corações.
Com o tempo, a criança conversará com Jesus, com as palavras do seus
próprios coracõezinhos.
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Aprendendo a Orar
Livro de preces para crianças.
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1 - Minha Prece Matinal
Querido Jesus!
Muito obrigada pela noite tranquila, pelos bons sonhos que eu tive.
Obrigada pelo dia lindo que amanhece.
Queria te pedir meu querido Jesus que proteja a mamãe, o papai, os meus
irmãozinhos, todos nós neste dia.
Eu sei meu querido amigo Jesus, que quando conversamos contigo logo de
manhã cedo, o nosso dia fica bem melhor!
Obrigada Jesus por nos protejer no dia de hoje.
2 - Querido Deus!
Hoje papai fez a oração do Pai Nosso.
Eu gostei tanto, que quero aprender a orar como o papai e a mamãe!
“Deus eu já sei que voce é o Pai de todos nós.

Já aprendi tambem que voce está em todo lugar.
Então quero pedir, Deus, que voce proteja todos os dias, as crianças que
não podem ir para a escola, que não tem livros, lápis e cadernos e que são
muito pobres.
Ajude todas elas, amigo Deus, para que elas não fiquem tristes por causa
disso.
Muito obrigada Deus, por ajudar a todas as crianças pobres do mundo.
3 - Minha primeira Prece do Pai Nosso!
Senhor Deus, papai me disse que é muito importante aprender a orar o Pai
Nosso, mas que não é para decorar, mas para orar com o meu coração!
“Pai Nosso que estais no céu,
Santificado seja teu nome!
Venha o teu reino!
Faça-se a tua vontade
Assim na Terra como no Céu!
Dá-nos o pão de cada dia
Perdoa as nossas dívidas
como perdoamos aos que nos devem,
Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam
Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal.
Que assim seja!”
4 - Prece à Jesus.
Querido Jesus!
Queria pedir que me ajudasse a ser sempre uma criança obediente aos
meus pais e professores.
Queria pedir tambem, querido Jesus, sua ajuda para que eu não reclame
mais, quando minha mãezinha me pedir para eu apanhar os meus
brinquedos espalhados pelo chão e para eu organizá-los dentro das caixas e
gavetas.
Peço tambem, Jesus que abençõe o meu paizinho e a minha mãezinha.
Muito obrigada querido Jesus!

5 - Prece ao Meu Anjo Guardião
Meu querido Anjo Guardião.
Sou muito feliz porque sei que voce me protege de noite e de dia.
Quando fico triste,
penso em voce e me alegro.
Quando fico sózinho em casa, sinto sua presença e não fico com medo.
Sei que voce foi enviado por Deus para me proteger.
Muito obrigado meu
querido Anjo Guardião.
6 - Prece pelo meus pais.
Deus amoroso e bom!
Muto obrigada por ter me dado nascer neste lar com pais tão amorosos e
cuidadosos.
Eles são os meus melhores amigos.
Sempre se preocupam comigo e fazem o melhor que podem para que eu
cresça saudável e com boa educação.
Por favor, meu Deus, proteja meu pai e minha mãe!
7 - Prece à Jesus!
Querido Jesus!
Papai chama voce de Irmão Maior.
Eu acho isso tão interessante.
Sou uma criança muito feliz porque sei que voce mora no meu coração.
Aprendi que voce é o maior exemplo de amor que temos na Terra.
Queria que soubesse que sempre penso em voce, meu querido Jesus e
nunca quero que voce fique triste por nada, porisso sou uma criança que
quero aprender a amar a todos em seu nome.
Obrigada por nos amar tanto, Jesus!

8 - Prece pela minha vovó.
Querido Deus!
A minha avó é a melhor avó do mundo.
Ela está sempre de bom humor e me ajuda nos deveres mais difíceis da
escola.
Queria que o senhor Deus ajudasse a minha avó a não ficar doente e não ir
morar longe daqui de casa, porque eu amo muito a minha avó.
Por favor, Senhor Deus, proteja a minha avó sempre.
Muito obrigada querido Deus!

9 - Prece para pedir desculpas!
Querido Jesus!
Queria pedir desculpas por hoje eu ter brigado com meu irmão mais velho.
Eu sei que se eu pedir desculpas ao meu irmão e não fazer isso
novamente, ele vai me desculpar e voce, meu querido Jesus, vai me perdoar
tambem.
Estou tentando não ficar bravo com o meu irmão, mas as vezes eu não
consigo.
Muito obrigado querido Jesus por ajudar-me a não brigar mais com o meu
irmão e com a minha irmã.

10 - Prece pelos meus tios.
Senhor Jesus!
Aprendi a orar por todos os membros da minha família.
Eu queria pedir especialmente pelos meus tios que são muito queridos e
muito amigos daqui de casa.
Sempre ajudam os meus pais e então, querido Jesus, queria que pudesse
ajudá-los com bastante saúde e felicidades.
Muito obrigada Jesus, por proteger os meus queridos tios.

11- Prece pelas plantas da mamãe.
Querido Jesus!
Hoje a mamãe ficou tão feliz porque a roseira que ela cultiva com tanto
carinho, desabrochou dois botões de rosas.
Então querido Jesus, quero pedir para que a roseira fique sempre
perfumada e que mamãe possa sempre ser muito feliz.
Por favor, Jesus, proteja todas as flores do jardim da mamãe.
Muto obrigada Jesus por me atender.
Eu fico muito feliz.
12 - Prece pelo meu papai.
Meu querido Deus!
Por favor, proteja o meu papai onde ele estiver, no trabalho, dirigindo,
viajando.
Ele é o melhor pai do mundo e tem muita paciência com meus irmãozinhos
pequenos.
Mamãe disse que ele trabalha bastante, para poder dar um bom estudo para
nós.
Querido Deus, quando eu crescer, eu vou ajudar o meu papai!
Obrigada meu Deus,
por proteger o meu papai!
13 - Prece pelo meu cachorrinho que está doente.
Querido Jesus!
O meu cachorrinho está doente e a mamãe não deixa a gente ficar perto dele
até ele melhorar.
Eu gosto tanto dele e queria pedir ao amigo Jesus para ajudar o meu
cãozinho ficar bom bem depressa.
A mamãe disse que é muito sério o que ele tem, mas eu confio que voce,
querido Jesus, vai ajudá-lo da melhor forma que seja bom pra ele.

Obrigada Jesus por ajudar o meu cãozinho.
14 - Prece pela vizinha da minha avó.
Querido Jesus!
Minha avó me disse que temos de orar pelos que estão doentes.
Eu ouvi minha vó dizer que a vizinha dela está no hospital.
Eu queria pedir ao amigo Jesus para ajudar a vizinha da minha avó a
melhorar.
Queria pedir para ela não ter dor e ficar boa logo para vir pra casa dela.
Obrigada querido Jesus por ajudar a vizinha da minha avó a ficar bem de
saúde de novo.
15 - Prece pelo dia das mães.
Querida mãe de Jesus.
Eu sei que seu nome é Maria de Nazareh.
Eu quero agradecer a voce, por ajudar a todas as mães do mundo.
Peço que possa proteger sempre a minha mamãe e a minha vovó.
O dia das Mães é tambem o seu dia!
Papai diz sempre que Jesus é o nosso melhor amigo de luz
que temos em nossa vida.
Muito obrigada por ser a Mãe de Jesus.

16 - Prece pela minha professora!
Querido Deus!
Peço ao querido Deus que ajude a minha professora, ela é muito
querida. Algumas vezes ela dá uma bronca em todos nós.
Peço que ela tenha bastante paciência com todas as crianças e que ela possa
sempre estar bem de saúde e com muita disposição para acompanhar as
nossas peraltices e brincadeiras.

Peço tambem que ela não dê os testes muito difíceis no dia dos exames.
Por favor, Meu Deus, proteja a minha professôra!

17 - Prece pelos meus irmãozinhos.
Querido Jesus!
Hoje quero pedir especialmente pelos meus irmãozinhos menores e pelo meu
irmão mais velho.
Jesus, voce pode me ajudar a fazer com que o meu irmãozinho menor não
estrague os meus brinquedos e não rabisque os meus cadernos da Escola.
Ele é pequeno e não entende mas as vezes ele é muito chato,
mas eu amo muito ele.
Por favor, meu amigo Jesus, proteja os meus irmãozinhos.

18 - Prece pelos dias de sol!
Querido Deus!
Mamãe sempre me diz que temos de agradecer a Deus pelos dias lindos de
sol e tambem pelos dias de chuva.
Os dias lindos de sol me fizeram lembrar de dizer a voce, meu Deus, muito
obrigada pelos lindos dias de sol.
A gente acorda bem cedo e com boa disposição pra ir à escola bem feliz, sob
o sol quentinho.
Muito obrigada meu Deus pelos lindos dias de chuva e lindos dias de sol!

19 - Prece para que eu esteja sempre com saúde!
Querido Deus!
A vovó diz sempre que a maior riqueza que temos é a nossa saúde.

Então meu Deus, quero pedir que possa sempre me conceder muita saúde
para eu poder crescer forte e poder ajudar a todo mundo que for mais
necessitado do que eu.
Eu sei que vou poder fazer isso quando eu for grande.
Por favor, meu Deus, me ajude a ser sempre muito saudável.
20 - Prece pela Paz.
Parte –1 Senhor Jesus!
Eu não gosto das guerras.
Então eu vi papai orar e estou fazendo o mesmo que ele, mas com as
minhas palavras.
Eu ainda não sei orar direito, estou aprendendo.
Amigo Jesus!
Que a sua luz possa iluminar os corações dessas pessoas que fazem as
guerras.

21 - Prece pela Paz.
Parte –2 Querido Jesus!
E nem sei porque as pessoas fazem guerras, isto é uma coisa muito ruim.
Por favor, Jesus querido, não deixe os homens gastarem dinheiro com as
guerras, porque assim eles nem precisam gastar dinheiro para ter a Paz.
Muito obrigada Jesus por ajudar o mundo a ter Paz!

22 - Prece pelo meu amiguinho que está doente.
Querido Jesus!
Eu gosto de orar pedindo ajuda a voce.

Sei que voce, meu querido Jesus
sempre me atende.
Então, quero lhe pedir pelo meu amiguinho que está doente e não está indo
a escola.
É o meu melhor amigo. Será que voce pode ir lá onde ele está e curar ele?
Eu sei que sim,
meu querido Jesus! então eu quero lhe agradecer por voce ajudar o meu
amiguinho a ficar bom logo.
23 - Prece pelo Amor no Mundo.
Querido Jesus!
O papai sempre começa a orar pedindo proteção para ao mundo.
Então eu quero fazer que nem o papai. Quero pedir para que o mundo seja
protegido e que o amor cresça no coração das pessoas.
Que o amor seja o sorriso de todos, seja a alegria da vida e que assim, todos
possam ser bons vizinhos e viver em harmonia.
Por favor, Meu Jesus, ajude o mundo a progredir em Amor.
24 - Prece pela a viagem de férias.
Querido Deus!
Vamos sair em viagem de férias e eu queria pedir a voce bondoso Deus
ajude a todos nós a termos uma viagem tranquila.
Que todos na estrada possam ser protegidos para que não hajam acidentes,
nem problemas.
Por favor, Meu Deus ajude a todos a terem calma e paciência nas estradas.
Muito obrigada meu Deus por nos ajudar em nossa viagem de férias.

25 - Prece pelos amiguinhos que retornaram para o mundo espiritual.
Querido Jesus!

Estou um pouco triste.
Meus 2 melhores amiguinhos partiram de volta para o mundo espiritual
e mamãe disse que eles continuam vivos. Mamãe falou tambem que eu
posso orar por eles, porque assim eles ficam felizes.
Jesus, eu quero que meus amiguinhos fiquem felizes sempre.
Por favor, Jesus ajude aos meus amiguinhos a que eles continuem felizes
como eles eram felizes quando eles vinham brincar no quintal de minha
casa.
Muito obrigada Jesus por ajudá-los
26 - Prece para eu melhorar.
Querido Jesus!
Hoje não fui para a escola porque mamãe disse que eu não estou bem de
saúde.
Mamãe leu uma mensagem do livro de oração e passou a mão na minha
cabeça e me deu a água fluidificada para eu tomar o remédio.
Ela disse que voce, querido Jesus vai me ajudar a ficar bom logo, para eu
poder ir para escola e poder ir brincar com meus amiguinhos.
Obrigada Jesus por me ajudar a ficar bom de saúde.
27 - Prece para o meu gatinho doente
Querido Jesus!
Meu gatinho gosta de brincar e faz a gente rir bastante.
Hoje ele não está bem! Amanheceu triste e não quis comer nada.
Papai levou-o ao veterinário.
Eu sei que ele vai ficar bom.
Minha mãe disse que nós podemos orar pelos animais. Mamãe disse
tambem para não ficarmos em cima dele, para ele ter um tempo para
melhorar.
Estou orando a voce, meu querido Jesus, para pedir por favor, ajude ao meu
gatinho a ficar bom logo.
28 - Prece para o meu papai.

Querido Deus!
Hoje papai estava triste. Ficou muito tempo fazendo as contas. Eu ouvi ele
dizer para a mamãe que a vida está difícil.
Eu acho a vida tão fácil, tão gostosa, mas se ele falou, é porque é dificil para ele.
Queria ver com voce, querido Deus, se voce pode ajudar o papai a não se
preocupar muito com as contas da casa, e ajudar a ele para melhorar no
emprego, para que ele ache a vida fácil, como eu acho.
Obrigada meu Deus, por ajudar o meu papai a ficar menos triste.
29 - Prece de gratidão.
Querido Jesus.
Ontem eu orei a Deus, que é nosso Pai, para ele ajudar ao papai a ficar
menos triste.
Deus atendeu o meu pedido, pois papai hoje chegou do trabalho sorrindo
bastante, muito feliz.
Eu sei que Deus ajudou ele, porque papai conseguiu um trabalho melhor e
assim não terá mais problemas para pagar as contas.
Quando voce falar com Deus, querido Jesus, dá um abraço n’ Ele por mim.
Obrigada Jesus!
30 – Prece de Agradecimento
Querido Jesus!
Estou tão feliz! Sei que conversar contigo me faz bem e que eu posso
conversar contigo, mesmo que eu não fale nada. Voce escuta o que eu falo
com meu coração. Porisso queria Te agradecer Querido Amigo Jesus, por ter
tanta paciencia comigo. Mamãe as vezes quando está muito atarefada e eu
e meus irmãozinhos fazemos bagunça, diz assim – Só Jesus Cristo mesmo
pra aguentar voces. Eu entendo minha mãe e sei que Voce, Jesus me
entende.
Antes eu não entendia isso, agora entendo e procuro não deixar minha mãe
preocupada com minhas bagunças. Eu e meus irmãos arrumamos tudinho
na hora.
E ela fica feliz.
Obrigada Jesus por me entender!

31 – Prece pela dificuldade
Ontem vi quando papai e mamãe estavam sentados depois do jantar lendo
um monte de papeis. Ouvi quando mamãe falou que estavam fazendo as
contas pra pagar as contas.
Interessante isso. A gente brinca de fazer de conta, mas não é a mesma
coisa. Ouvi quando papai dizia que a situação estava difícil de novo.
E eu vejo tudo fácil.
Por favor, meu Querido Jesus, ajude o papai a ver tudo fácil que nem eu
vejo, assim ele não fica preocupado com a vida difícil e pode ficar mais
tempo comigo, mamãe e meus irmãozinhos.
Eu sei que voce meu Querido Jesus sempre vai proteger a minha família. Eu
já aprendi a orar por todos nós.
Fico muito feliz porque eu já sei orar.
Agradeço muito voce, meu Jesus!
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