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Cumprir Nosso
Convênio Batismal
J E N N I F E R  R O S E
Revistas da Igreja

Q
uando somos batizados, fazemos um convênio, ou promessa, com 
o Pai Celestial. Prometemos tomar sobre nós o nome de Seu Filho
Jesus Cristo, sempre nos lembrar Dele e guardar Seus mandamentos.

Quando cumprimos nossa parte do convênio, é-nos prometido que teremos 
o Espírito Santo em nossa vida para guiar-nos e consolar-nos.

O convênio que fazemos no batismo é o primeiro passo de nossa jornada
para o templo. Há outros passos ao longo do caminho que nos ajudam a cum-
prir nossos convênios batismais e a preparar-nos para receber as bênçãos do
templo.

Para este jogo, você precisará de um pequeno pedaço de papel colorido para cada jogador 
e um dado.

Preparação: (1) Remova estas páginas da revista. (2) Recorte as peças do quebra-cabeça,
cole-as em cartolina, acerte as pontas e deixe-as de lado. Depois, cole o tabuleiro de jogo em
cartolina. (3) Separe os jogadores em duas equipes e dê a cada jogador um pedaço de papel
colorido para que escreva o nome nele. Cada equipe terá sua própria cor de papel. (4) Para
começar, coloque os papéis no espaço onde está escrito “BATISMO”.

BATISMO
Leio o Livro de
Mórmon todos
os dias. Avance 
2 espaços.

Depois de discutir
com meus amigos,
peço-lhes perdão.
Avance 1 espaço.

Meu amigo me
convidou para brin-
car no domingo.
Convidei-o para a
Primária. Avance 2
espaços.

Ao ouvir a confe-
rência geral,
apóio as Autori-
dades Gerais.
Avance 2 espaços.

Não leio asescrituras. Volte
2 espaços.

Quebrei um prato e

disse a meu pai que

foi minha irmãzinha

que o quebrou.

Volte 2 espaços.

Um colega de classepediu para copiarminha lição de
classe. Eu disse não.Avance 2 espaços.

Meu irmão pediu-me que o ajudasse.Eu disse não. Volte2 espaços.

Faço coisas boas para

minha família
. Avance 1

espaço.

Vou à igreja todas
as semanas, mesmo 

que seja longe.
Avance 2 espaços.
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Jogo: Um jogador rola o dado e move 
seu papel. Se tirar 2 ou mais, você pode 
compartilhar as jogadas com seus colegas 
de equipe e ajudá-los a se moverem também
(por exemplo: se tirar um 3, você e dois 
colegas podem mover um espaço cada 
um). Quando chegar a um quadrado 
com palavras, leia-as em voz alta e siga 

as instruções. Se as instruções disserem que
prossiga, coloque uma peça do quebra-cabeça
no lugar.

Passe a vez à próxima equipe, para que um
dos jogadores role o dado e se mova.

As equipes e os jogadores se revezam
rolando o dado e movendo-se pelo tabuleiro,
até que o quebra-cabeça esteja completo.

Pendurei em meu
quarto uma foto-
grafia do templo
e fiz a meta de
entrar nele.
Avance 1 espaço.

Foi um dia muito

atarefado e

estou muito can-

sado, por isso

não orei. Volte 2

espaços.

Em vez de parti-
cipar da reunião
familiar, assisto
à TV. Volte 
2 espaços.

Faço coisas
boas para
minha família.
Avance 1
espaço.

Ganho um pouco

de dinheiro e pago

meu dízimo.

Avance 2 espaços.

Peguei um doce
na padaria e
não paguei.
Volte 2 espaços.

Apanho o jornal

para um vizinho

doente. Avance 

1 espaço.

Pedi a um amigo

que desligasse

uma música ruim.

Avance 1 espaço.

Ignoro minha mãe

quando ela
 me p

ede

que a
 ajude a

 prep
arar

o jantar. V
olte 

1 esp
aço.

Faço minhas ora-
ções pela manhã e

à noite. Avance 1
espaço.
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Templo de Cardston Alberta

Nota: Se não quiser remover páginas da revista, essa atividade pode ser copiada ou impressa a partir do 
site www.lds.org. Para inglês, clique em “Gospel Library”. Para outras línguas, clique no mapa-múndi.
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