
moldura e os recortes da coroa. Preencha os espaços
em branco nos recortes da coroa. Prenda, a cada mês,
uma nova coroa à sua moldura inserindo as abas nas
fendas da moldura.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Ajude as crianças a decorar as seguintes linhas do livreto
Fé em Deus (verso da capa da frente): “Sei que o Pai Celestial
me ama e eu O amo. Posso orar ao Pai Celestial a qualquer
hora e em qualquer lugar. Tento lembrar-me de seguir Jesus
Cristo.” Selecione uma história das escrituras a respeito de ora-
ção — por exemplo, Néfi e seus irmãos no navio (ver 1 Néfi 18)
ou Daniel na cova dos leões (ver Daniel 6). Depois que as
crianças representarem essa história usando fantasias ou 
etiquetas com nomes simples, discuta o princípio da oração.
Repita as linhas decoradas com as crianças. Faça com que a
classe discuta em voz baixa as histórias das escrituras favoritas
a respeito de oração. Peça a cada classe que escolha uma
criança para contar a história para toda a Primária. 

2. Explique-lhes que efetuar escolhas é uma parte impor-
tante de nossa vida na Terra. Nosso direito de escolher é cha-
mado de arbítrio (arbítrio ou arbítrio moral — não livre-
arbítrio). Ao usarmos nosso arbítrio para escolher o certo, esta-
mos seguindo a Jesus Cristo e podemos voltar a viver com Ele 
e o Pai Celestial. As escrituras nos ensinam a escolher o certo.
Pendure uma gravura de Jesus com um caminho de 10 passos
que leva a Ele e uma criança de papel no fim do caminho. Dê
a cada classe um papel com a forma de um sinal de trânsito
com uma das seguintes referências das escrituras gravadas
nela: Êxodo 20:8; Mateus 19:18; 2 Néfi 32:9; Mosias 13:20; 3 Néfi
12:34; D&C 42:21; D&C 42:27; D&C 51:9; D&C 89:7–8; D&C
119:4. Algumas classes podem receber mais do que um papel.)
Peça às classes que procurem as referências e escrevam no
papel o princípio a que devemos obedecer. Coloque os “sinais
de trânsito”. Prepare estudos de caso que requeiram que as
crianças tomem a decisão de obedecer a um dos “sinais de
trânsito”—por exemplo, “Você ouve alguém falando coisas
maldosas a respeito de um amigo. O que faz?” Peça às crianças
que respondam e então mova a criança de papel pelo cami-
nho em direção à gravura de Cristo. ●

Sou um Filho de Deus
“O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que

somos filhos de Deus.” (Romanos 8:16)

M A R G A R E T  L I F F E R T H

§
Você já segurou um bebê? Já imaginou onde
viviam os bebês, antes de nascerem? Vocês 
já ficaram imaginando onde moravam, antes

de virem para sua família? A Primeira Presidência explica
na primeira página do livreto Fé em Deus: “Você é um
filho de Deus. Ele é seu Pai Celestial. Ele o ama e Se
importa com você.”

Como você pode saber que o Pai Celestial o ama?
Uma forma pela qual nossos pais terrenos podem
demonstrar seu amor é fornecendo-nos alimentos e
abrigo. Também nos ensinam a escolher o que é certo.
Nosso Pai Celestial proporcionou-nos muitas coisas que
nos fazem lembrar de Seu amor por nós todos os dias
— a bela Terra, os profetas vivos e nossa família. Acima
de tudo, Ele enviou Jesus Cristo. Por causa de Jesus
Cristo, poderemos voltar a viver com nosso Pai Celestial,
se escolhermos o que é certo.

O Presidente Gordon B. Hinckley ensinou que pode-
mos demonstrar nosso amor a nosso Pai Celestial ao
conversarmos com Ele em oração e guardarmos os 
Seus mandamentos. Quando fazemos isso, o Presidente
Hinckley promete: “Ele cuidará de vocês, os guiará e os
protegerá. Ele os abençoará com seus deveres escolares
e em sua Primária. Ele os abençoará em sua casa, e
vocês serão meninos e meninas melhores. (...) Nunca se
esqueçam, meus queridos amiguinhos, que vocês são
realmente filhos de Deus, que herdaram parte de Sua
natureza divina, que Ele os ama e deseja ajudá-los e
abençoá-los.” (“Vocês São Filhos de Deus”, A Liahona,
maio de 2003, p. 119.)

Moldura de Coroas de Filho de Deus

Faça uma moldura de coroas para lembrá-lo de que
você é um filho de Deus. Retire a página A15 e prenda-a
a um papelão. Na moldura, prenda um espelho ou 
uma fotografia sua. Recorte a moldura, as ranhuras na

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



Posso ficar mais bondosa quando ___________

______________________________________.

Posso ir melhor na escola, quando __________

______________________________________.

Posso compartilhar o evangelho, quando _____

___________________________________.

Posso aprender mais a respeito do Pai Celestial 

e Jesus, quando ________________________.

Posso ser um exemplo por ________________

_____________________________________.

Posso aumentar minha fé em Jesus Cristo,

quando ________________________________.
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Observação: Se você
não desejar tirar 
páginas da revista,
essa atividade pode
ser copiada, dese-
nhada ou impressa 
a partir da Internet
em www.lds.org. 
Para inglês, clique 
em “Biblioteca do
Evangelho” (Gospel
Library). Para outros
idiomas, clique no
mapa-múndi.
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