Manhã

Perguntas:

Dado da Oração

138 - 159

Existem momentos nos quais você quer fazer belas orações sozinho ou com sua família ou amigos, mas não sabe como? Você sempre faz as mesmas orações?
Nós temos a solução para você. De maneira simples, faça um dado de orações para suas manhãs, para a hora do almoço ou para antes de dormir.

Por favor, querido Deus,
guarde-me em teu coração,
nosso dia juntos está
apenas começando.
Abençoe-me sempre e
sempre novamente. Eu te
amo, querido Deus. Amém!

Ao acordar eu digo:
Querido Deus, eu te
agradeço por este dia. Onde
eu for, o que eu sentir e
fizer, eu quero estar
totalmente na sua
presença.

Passo 1: Imprima esta página (A4).
Passo 2: Corte as linhas laterais.
Passo 3: Dobre nas linhas pontilhadas.
Passo 4: Una e cole as dobras cinzas para dentro.
: Corte.
: Dobre.

Senhor Jesus, fique comigo!
Eu peço que fique sempre ao
meu lado e me ame.
Abençoe e cuide com amor
de todas crianças do mundo
e nos leve a todos para o
céu.

Por este novo dia iluminado,
pela saúde e pelo abrigo da
noite, pela saúde e pelo
alimento, pelo amor e pelos
amigos. Por tudo de bom que
nos dás, nós te
agradecemos, querido Deus.
Amém.

Santo Anjo do Senhor,
meu zeloso guardador,
se a ti me confiou a piedade
divina, sempre me rege e
guarda, governa e ilumina.

Deus do céu, escute minha
oração. Guarda-me no seu
amor, me conduza em tudo
que eu fizer, abençoe a
todos aqueles que também
me amam.
para crianças
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Hora do Almoço

Perguntas:

Dado da Oração

138 - 159

Existem momentos nos quais você quer fazer belas orações sozinho ou com sua família ou amigos, mas não sabe como? Você sempre faz as mesmas orações?
Nós temos a solução para você. De maneira simples, faça um dado de orações para suas manhãs, para a hora do almoço ou para antes de dormir.

Obrigado, Deus,
por este alimento.
Pelo descanso e pelo lar
e por tudo, querido Deus.
Pelo vento e pela chuva
e pelo sol que brilha
mas, acima de tudo,
por aqueles que amamos.

Obrigado
por este dia tão doce,
obrigado
pelo alimento de cada dia,
obrigado
pelos pássaros que cantam,
obrigado Deus,
por tudo.

Passo 1: Imprima esta página (A4).
Passo 2: Corte as linhas laterais.
Passo 3: Dobre nas linhas pontilhadas.
Passo 4: Una e cole as dobras cinzas para dentro.
: Corte.
: Dobre.

Deus, abençoe este
alimento,
que agora vamos comer.
E nos faça bem,
pelo amor de Jesus.

Deus nosso Pai,
Deus nosso Pai,
nós te agradecemos,
nós te agradecemos,
por todas as suas bênçãos,
por todas as suas bênçãos,
amém, amém.
(cantada ao som de Frère Jacques)

Venha, Senhor Jesus,
seja nosso convidado
e que nosso alimento,
seja abençoado.

Ó Senhor, faça-nos
agradecidos
por este alimento
que vamos receber,
e ajude-nos a lembrar
daqueles que passam
necessidades.
para crianças
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Antes de Dormir

Perguntas:

Dado da Oração

138 - 159

Existem momentos nos quais você quer fazer belas orações sozinho ou com sua família ou amigos, mas não sabe como? Você sempre faz as mesmas orações?
Nós temos a solução para você. De maneira simples, faça um dado de orações para suas manhãs, para a hora do almoço ou para antes de dormir.

Dicas para as famílias utilizarem o Dado da
Oração:
• Para seu(s) filho(s) ter(em) uma especial ligação com o
Dado da Oração, é recomendável que ele(s) seja(m)
envolvido(s) no processo de construção.
• Se você quiser rezar com seu(s) filho(s) é importante
criar um clima especial para isso. É importante guardar o
silêncio, sem a presença da TV ou do rádio. Para
começar, você pode acender uma vela e colocá-la
próximo de uma cruz ou imagem de um santo. Objetos
que são particularmente importantes para seu(s) filho(s)
também podem ser utilizados.
• Embora seja mais fácil utilizar orações pré-formuladas
com crianças, nós queremos te encorajar a rezar
livremente com seu filho. Neste sentido, a vida cotidiana
da família, as preocupações do momento e necessidades,
podem ser incluídas como fatos concretos. A combinação
de preces livres e orações pré-formuladas geralmente é
muito bonita.
• Crianças gostam quando certos horários e rituais fixos
são observados para oração: pela manhã, ao levantar;
antes das refeições e antes de ir para a cama.

para crianças
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Obrigado Deus, por este dia
maravilhoso, pelo sol e pela
chuva, pela aula e pelas
brincadeiras. Por toda minha
família e amigos e pelo seu
amor, que nunca termina.

Minha cama tem quatro
cantos, em cada canto tem
um anjo e junto deles São
Mateus, São Marcos, São
Lucas e São João. Deus,
abençoe esta cama em
que estou.

Deus nosso Pai, este dia
termina. Eu peço que Tu,
Jesus Cristo, teu Filho, com
o Santo Espírito, meu
querido convidado, guardem
meu sono e me abençoe.

Exemplos de orações para antes de dormir:
• Leia uma história do YOUCAT para Crianças ou uma
história para dormir.
• Isso pode ficar ainda melhor se você puder usar suas
próprias palavras para contar as histórias ou mesmo
mesclar suas palavras com as histórias que lê.
• O Sinal da Cruz introduz a oração.
• Juntos, vocês rezam a oração do dado.
• Juntos, vocês rezam orações espontâneas com as
situações do dia. Não importa se não utilizam fórmulas
perfeitas, mas sim utilizem as palavras que reflitam o
estado de espírito e sentimento da criança.

Querido Menino Jesus,
querida Criança como eu. Do
meu jeito eu quero dizer meu
doce “boa noite”.

Abençoe-me, Senhor.
Como este dia termina,
abençoe minha família
e todos meus amigos,
guarde-me durante a noite
e me acorde com a luz
do dia.

Agora eu me deito
para dormir,
eu rezo para o Senhor
minha alma cuidar:
Que Deus me proteja
durante a noite e me acorde
com a luz da manhã.

Passo 1: Imprima esta página (A4).
Passo 2: Corte as linhas laterais.
Passo 3: Dobre nas linhas pontilhadas.
Passo 4: Una e cole as dobras cinzas para dentro.
: Corte.
: Dobre.
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• A cruz traçada sobre a testa (se possível, com água
benta) conclui a oração noturna.

©2020 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

Criando seu próprio

Perguntas:

Dado da Oração

138 - 159

Existem momentos nos quais você gostaria de fazer uma bonita oração pessoal, ou mesmo com sua família ou amigos, mas você simplesmente não consegue pensar
em nada concretoou apenas repete as mesmas orações de novo e de novo? Você pode criar um Dado da Oração para suas manhãs, tardes e noites. Pergunte
para sua família e amigos sobre suas orações favoritas ou invente as suas próprias. Você pode escrever os textos nos quadrados em branco do dado.

Passo 1: Imprima esta página (A4).
Passo 2: Corte as linhas laterais.
Passo 3: Escrever orações nos espaços vazios.
Passo 4: Dobre nas linhas pontilhadas.
Passo 5: Una e cole as dobras cinzas para dentro.
: Corte.
: Dobre.

para crianças
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