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Nota: Esta atividade pode
ser copiada ou impressa a
partir do site na Internet
www.lds.org. Para o inglês,
clique em “Gospel Library”.
Para outros idiomas, clique
em Languages”.

Dádiva: “Portanto pela 

fé foi dada a lei de Moisés. 

Pela dádiva de seu Filho,

porém, Deus preparou um

caminho mais excelente; e foi

pela fé que isso se cumpriu”. 

— Éter 12:11

Pastor: “Eu sou o bom Pastor; o bom 

Pastor dá a sua vida pelas ovelhas”. 

— João 10:11

Rei: “E o Senhor disse: Bendito é aquele por meio 

de cuja semente o Messias virá; pois ele diz: 

Eu sou o Messias, o Rei de Sião”. — Moisés 7:53

Estrela: “Eis que uns magos

vieram do oriente a Jerusalém,

dizendo: Onde está aquele 

que é nascido rei dos judeus?

Porque vimos a sua estrela no

oriente, e viemos a adorá-lo”.

— Mateus 2:1–2

Cordeiro: “No dia seguinte

João viu a Jesus, que vinha

para ele, e disse: Eis o

Cordeiro de Deus, que 

tira o pecado do mundo”. 

— João 1:29
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“Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima 

no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir”

(Atos 1:11).

E L I Z A B E T H  R I C K S

§Vocês gostam de receber presentes? Todos nós
gostamos. Os presentes mostram-nos que
alguém se importa conosco. Saber que alguém

se importa conosco e nos ama faz com que nos sinta-
mos felizes. Quando amamos alguém, queremos dar-lhe
presentes.

Que presentes vocês gostam de dar a quem amam?
Presentes não precisam ser de luxo ou caros. Seu pre-
sente pode ser ler uma história para uma criança mais
nova, ajudar sua mãe e seu pai a preparar uma refeição,
ou dizer uma palavra gentil.

Por nos amar, nosso Pai Celestial nos dá muitos pre-
sentes. Lemos, em João 3:16, a respeito do presente mais
precioso: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

Jesus veio à Terra como um bebê nascido em Belém.
Sua vida é um exemplo para nós. Ele também expiou
nossos pecados e deu-nos a oportunidade de voltar a
viver com nosso Pai Celestial. Quando seguimos Jesus
Cristo com fé, podemos receber outro dom maravi-
lhoso: “Se fizeres o bem, sim, e te conservares fiel até o
fim, serás salvo no reino de Deus, o que é o maior de
todos os dons de Deus; porque não há dom maior que
o da salvação” (D&C 6:13).

Ao seguirmos Jesus Cristo com fé, esperamos ansio-
samente o tempo em que Ele voltará à Terra. Sabemos
que Ele virá novamente e que, em algum dia, recebere-
mos o maior de todos os dons de Deus: a vida eterna.

Atividade

Cada um dos enfeites da página ao lado é um sím-
bolo de Jesus Cristo. Leia as referências das escrituras
para descobrir de que maneira os enfeites são símbo-
los. Cole cada um em cartolina e os recorte. Recorte 
as escrituras. Cole ou prenda com fita adesiva cada uma
delas no verso do enfeite certo, para que você se lembre

de que maneira o enfeite é um símbolo de Cristo. Passe
uma fita estreita pelo orifício na parte superior do enfeite
e pendure-o onde sua família possa apreciá-lo.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

Mostre uma bandeira, um coração e um rosto sorridente.

Pergunte às crianças o que essas coisas representam (o país, o

amor, a felicidade). Explique-lhes que cada um é um símbolo.

Os profetas antigos disseram às pessoas que Jesus Cristo viria à

Terra. Alguns usaram símbolos para ensinar a respeito de Cristo.

Apresente a gravura de um cordeiro (ver manual Primária 2, 

p. 123). Explique-lhes também que o cordeiro é o símbolo de 

Jesus Cristo, e de que maneira Jesus Cristo é como um cor-

deiro. Distribua as seguintes referências de escrituras: Gênesis

22:3–8; Êxodo 12:21–28; Isaías 53:7; João 1:29; 1 Néfi 12:6.

Leia as escrituras e debata de que maneira cada uma delas

fala de Cristo. Explique-lhes que, quando compreendemos os

símbolos, podemos ver que os profetas antigos predisseram a

vinda de Cristo à Terra. Preste testemunho de que, da mesma

forma que sabe que o Natal está próximo, os profetas sabiam

que Cristo nasceria.

2. Convide duas crianças para segurarem as gravuras 238 

(A Segunda Vinda) e 239 (Jesus Cristo Ressuscitado), do Pacote de
Gravuras do Evangelho. Peça às crianças que apontem as seme-

lhanças. Solicite aos que estão segurando as gravuras que leiam

o título e o resumo no verso. Explique às crianças que uma

delas é a gravura da aparência que Jesus poderá ter quando

vier novamente, e a outra é uma gravura da aparência que 

Ele deve ter tido quando ressuscitou. Diga-lhes que existe uma

razão para a semelhança. Peça a todas as crianças que locali-

zem Atos 1:11. Apresente um globo terrestre. Ao ler a escritura,

movimente a gravura do Jesus ressuscitado como Se afastando

do globo, à medida que lê as palavras: “(...) como para o céu o

vistes ir”. Movimente a gravura da Segunda Vinda como se

aproximando em direção ao globo à medida que lê: “(...) há de

vir assim”. Na semana anterior à Primária, convide várias

crianças a se prepararem para comentar coisas que aprende-

ram neste ano que as ajudarão a preparar-se para a Segunda

Vinda. Entremeie a apresentação de cada participante com

músicas aprendidas durante o ano e revise os princípios ensina-

dos pelas músicas. Preste testemunho de que, ao seguirmos Jesus

com fé, poderemos desfrutar da vida eterna. ●

O Maior Presente

T E M P O  D E  
C O M P A R T I L H A R

IL
U

ST
RA

Ç
Õ

ES
 D

E 
JO

E 
FL

O
RE

Z

00792.059.LM.2007.Dec.BRAZIL  9/18/07  1:33 PM  Page F5




