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t e M p o  d e  c o M p a r t i l h a r

Antes de o Pai Celestial enviar-nos à 
Terra, Ele escolheu Jesus Cristo para 
ser nosso líder e Salvador. Você decidiu 

seguir Jesus Cristo antes de nascer.
Quando veio à Terra, Jesus ensinou o evangelho e 

estabeleceu Sua Igreja. Ele cumpriu Sua promessa de 
ser nosso Salvador. Sofreu, morreu e ressuscitou para 
que possamos ser ressuscitados e viver de novo com o 
Pai Celestial e nossa família.

As escrituras ensinam sobre muitas bênçãos que se 
tornaram possíveis graças a Jesus Cristo. Lembra-se da 
história do sonho de Leí? Ele viu uma árvore. A árvore 
representa o amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo.

Havia um fruto na árvore que tornava as pessoas 
felizes. Leí provou do fruto, e isso o encheu de grande 
alegria. Leí queria que toda a sua família provasse do 
fruto (ver 1 Néfi 8:10–12).

O fruto da árvore representa as bênçãos que recebe-
mos graças a Jesus Cristo e Sua Expiação. Provamos do 
fruto quando confiamos em Jesus Cristo, quando somos 
batizados e recebemos o Espírito Santo, e quando vive-
mos o evangelho e sentimos o amor do Salvador.

Atividade
Remova a página A5 e cole-a em cartolina. Abra 

fendas na árvore, cortando-as nas linhas brancas. 
Recorte os frutos. Para cada fruto, procure a escritura, 
identifique a bênção que o Pai Celestial nos deu e 
escreva-a na linha. Coloque a etiqueta dos frutos nas 
fendas da árvore.

Ideias para o tempo de Compartilhar
1. Na vida pré-mortal, escolhi seguir Jesus Cristo. Peça 

às crianças que digam algumas escolhas que tiveram de 
fazer neste dia (o que vestir, o que comer, etc.). Escreva as 
respostas no quadro. Explique às crianças que o Pai Celestial 
nos deu o arbítrio: a capacidade de fazer escolhas. Ensine 

a respeito do Conselho no Céu, quando o Pai 
Celestial apresentou Seu plano. Explique às crian-

ças que o uso do arbítrio é uma parte importante 
desse plano. Ajude as crianças a compreender que 
Satanás quis alterar o plano e tirar de nós a capa-
cidade de escolher. Jesus Cristo quis seguir o plano 

do Pai Celestial e Se apresentou voluntariamente 
para ser nosso Salvador. Saliente para as crianças 

que elas decidiram seguir Jesus Cristo (ver Primária 6, lição 
2). Escreva perguntas para ajudar as crianças a revisarem 
o que aprenderam. Coloque as perguntas dentro de um 
recipiente. Escolha uma criança para tirar uma pergunta do 
recipiente e dar a resposta. Depois, peça à criança que esco-
lha outra pessoa para tirar uma pergunta e dar a resposta. 
Repita a atividade tantas vezes quantas o tempo permitir. 
Preste testemunho da importância de continuarmos a seguir 
Jesus Cristo.

2. Minha família e eu seremos ressuscitados. Com 
antecedência e com a aprovação do bispo ou presidente 
de ramo, convide um membro que tenha testemunhado o 
falecimento de um ente querido, para  que preste testemu-
nho do que a Ressurreição significa para ele. Coloque as 
seguintes gravuras do Pacote de Gravuras do Evangelho 
em uma pilha, na seguinte ordem, com a de número 227 
no alto: 227 ( Jesus Orando no Getsêmani), 228 (A Traição 
de Jesus), 230 (A Crucificação), 231 (O Sepultamento de 
Jesus), 233 (Maria e o Senhor Ressuscitado), 234 ( Jesus 
Mostra os Ferimentos), e 316 ( Jesus Ensina no Hemisfério 
Ocidental). Enquanto a pianista toca uma música, peça 
às crianças que passem uma pedra umas para as outras. 
Diga-lhes que isso simboliza a pedra que foi rolada da 
entrada do sepulcro de Cristo. Quando a música parar, 
peça à criança que estiver segurando a pedra que pegue a 
gravura que estiver no alto da pilha e conte algo a respeito 
dela ou peça que alguém a ajude. Continue a atividade, 
para cada gravura, fazendo uma pausa na gravura 234 
para ler Lucas 24:39 com todas as crianças. Ajude as 
crianças a compreender que depois que Jesus ressuscitou, 
os Apóstolos puderam tocar as mãos Dele assim como elas 
conseguem sentir suas próprias mãos. Continue a atividade 
com o restante das gravuras. Ensine que, graças à Expiação 
de Jesus Cristo, todos que viveram na Terra serão ressusci-
tados. Peça ao convidado que preste seu testemunho. ●

Jesus cristo É Meu Salvador

C h e r y l  e S p l i n

“Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim”  
(João 14:6).
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Mosias 16:7–8

_____________

João 14:27

_____________

Hebreus 12:2

_____________

2 Néfi 31:20

_____________
3 Néfi 19:21

_____________

João 8:12

_____________Morôni 8:17

_____________

3 Néfi 27:13

_____________

Morôni 7:41

_____________

Morôni 6:8

_____________

Observação: Esta atividade 
pode ser copiada ou impressa 
a partir da Internet no site 
www.lds.org. Para o inglês, 
clique em Gospel Library. 
Para outros idiomas, clique 
em Languages.
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