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Atividade

Recorte o círculo em branco e as duas meta-
des do círculo dividido. Cole cada pedaço do
círculo dividido no círculo em branco para
completar o quebra-cabeça. Leia a escritura e
pense em como o batismo e a confirmação se
completam.“Se
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Observação: Se não quiser destacar páginas da revista,
copie esta atividade ou imprima-a da Internet em
www.lds.org. Para o inglês, clique em “Gospel Library”.
Para os demais idiomas, clique em “Languages”.

berdes o Espírito Santo, ele 

deveis fazer” (2 Néfi 32:5).
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O AMIGO AGOSTO DE 2008 A5

“E seus filhos serão batizados para a re-

missão de seus pecados quando tiverem

oito anos de idade; e receberão a im-

posição das mãos” (D&C 68:27).

L I N D A  C H R I S T E N S E N

§Jesus foi a João Batista,

Na Judéia o encontrou.

Batizado foi por imersão

Nas águas do Rio Jordão.

“Vou cumprir toda a justiça”,

Diz Jesus ao bom João,

“E assim entrar no reino

De meu Pai em retidão.”

Nós agora já sabemos

Que o batismo é essencial

Para se entrar no reino

Do bom Pai Celestial.

(“Batismo”, Músicas para Crianças, pp. 54–55)

McKenzie, de oito anos de idade, foi batizada e con-
firmada recentemente. Disse: “A melhor parte do batis-
mo foi quando entrei na água. Eu me senti pura,
tranqüila, animada e feliz”. Matthew, de sete anos de ida-
de, aguarda, ansioso, sua data de batismo e confirma-
ção. Ele disse: “Alguns portadores do sacerdócio vão
impor as mãos sobre a minha cabeça”.

Matthew e McKenzie entendem que ser batizado e
confirmado é um mandamento. Sabem que precisam
seguir o exemplo de Jesus a fim de poderem entrar “no
reino do bom Pai Celestial” para viver com Ele e Jesus
Cristo um dia (ver 2 Néfi 31:17–18).

Complete o quebra-cabeça circular descrito na página
A4 para lembrar que ser batizado por imersão, ser con-
firmado membro d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias e receber o dom do Espírito Santo são
algumas das coisas mais importantes que alguém pode-
rá fazer na vida.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Prepare os materiais para o jogo de per-

guntas e respostas que se encontra no ma-

nual Primária 3, lição 11, p. 50. Forneça as

perguntas e um objeto para lançar para cada

criança. Ensine às crianças que o batismo e a

confirmação são mandamentos (ver D&C 68:27).

Mostre a gravura 208 do Pacote de Gravuras do

Evangelho (João Batista Batizando Jesus) e faça um resu-

mo da história do batismo de Jesus. Peça às crianças que

contem o que sabem sobre o batismo e a confirmação.

Faça uma revisão dos convênios feitos no batismo.

Distribua o jogo para cada classe e dê tempo suficiente

para as crianças o terminarem. Conte a história da meni-

na que queria ser batizada (ver Primária 3, p. 53). Preste

testemunho da importância do batismo e da confirmação

e cante um hino sobre o batismo ou o dom do Espírito

Santo.

2. Escreva o verbo Recordar no quadro-negro. Peça às

crianças que citem coisas que julguem importante lembrar.

Acrescente as palavras Jesus Cristo para que apareça no

quadro-negro a frase Recordar Jesus Cristo. Pergunte-lhes

por que acham importante recordar a Jesus Cristo.

Explique-lhes que você está pensando numa maneira im-

portante de recordar Jesus Cristo. Dê três ou quatro pistas

para ajudar as crianças a adivinharem que está pensando

no sacramento. Mostre a gravura 603 do Pacote de

Gravuras do Evangelho (A Bênção do Sacramento) e 604 

(A Distribuição do Sacramento). Peça às crianças que 

digam o que sabem sobre o sacramento. Leia as orações 

sacramentais (ver D&C 20:77, 79) e peça às crianças que

prestem atenção à palavra recordar. Discuta o que acontece

na reunião sacramental em preparação para o sacramen-

to e a importância da reverência. Recapitule os convênios

feitos no batismo e ajude as crianças a compreenderem

que, durante o sacramento, temos a oportunidade de reno-

var os convênios assumidos. Termine com a dramatização

de situações em que a compreensão dos convênios batis-

mais pode ajudar as crianças a fazerem boas escolhas. ●

No Reino do Bom Pai Celestial

T E M P O  D E
C O M P A R T I L H A R
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“Se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele 

vos mostrará todas as coisas que deveis fazer” (2 Néfi 32:5).
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