
1 Isaías 7:14; 9:6–7
PGE 113

2 Lucas 2:1–7
PGE 200 

3 Lucas 2:8–20
PGE 202 

4 Mateus 2:1–12
PGE 203 

5 Mateus 2:13–15
PGE 204 

6 Lucas 2:40
PGE 206 

7 Lucas 2:41–52
PGE 205 

8 Mateus 3:13–17
PGE 208 

9 João 9:1–17, 32–38
PGE 213 

11 Mateus 19:13–15
PGE 216 

13 João 11:1–3, 17–27, 41–44
PGE 222 

15 Mateus 21:12–15
PGE 224 

17 Mateus 26:36–45
PGE 227 

19 Lucas 23:32–46
PGE 230 

23 3 Néfi 17:1–10
PGE 317 

20 João 20:11–18
PGE 233 

21 Lucas 24:36–43
PGE 234 

22 3 Néfi 11:1–17
PGE 316 

24 Joseph Smith—História 1:14–20
PGE 403 

25 D&C 76:22–24
PGE 240 

18 Marcos 14:42–46
PGE 228 

16 Mateus 26:17–30
PGE 225 

14 Lucas 17:11–19
PGE 221 

12 Mateus 5:1–10; 6:9–13
PGE 212 

10 Mateus 8:23–27
PGE 214 
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T e m p o  d e  C o m p a r T i l h a r

Conta-me  
Histórias de Cristo

“E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos 
a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo 
com nossas profecias”, (2 Néfi 25:26).

do Pacote de Gravuras do Evangelho (PGE) que pode 
acompanhar a história. Conte suas histórias favoritas de 
Jesus à família.

Idéias para o Tempo de Compartilhar
1. Antes do tempo de compartilhar, amplie a gravura do 

manual Primária 6, lição 46, p. 211. Comece o tempo de compar-
tilhar segurando a Bíblia e o Livro de Mórmon. Peça às crianças 
que identifiquem os dois livros. Faça um jogo de adivinhação 
anunciando o nome de um profeta e pedindo às crianças que 
identifiquem qual volume de escrituras contém os ensinamentos 
desse profeta. Ponha a cópia ampliada da página 211 no qua-
dro-negro. Leia o princípio do evangelho da semana: “Os profe-
tas predisseram a vinda de Jesus Cristo à Terra”. Leia o nome dos 
cinco profetas da cópia ampliada e conte quando eles viveram 
na Terra. Peça às crianças que identifiquem de qual volume de 
escrituras vem cada profeta. Convide algumas crianças indivi-
dualmente ou designe grupos para achar as escrituras alistadas: 
Isaías 7:14; 9:6; Miquéias 5:2; 1 Néfi 11:18–21; Alma 7:9–10; e 
Helamã 14:1–6. Dê a cada criança um exemplar da folha para 
colorir. Preste testemunho de que as escrituras são a palavra de 
Deus e de que testificam do nascimento de Jesus Cristo.

2. Escreva o princípio do evangelho da semana no quadro-
negro e leia-o com as crianças: “As profecias se cumpriram. 
Jesus Cristo nasceu e os justos se rejubilaram”. Defina a palavra 
profecia. Use dramatizações para envolver as crianças no 
aprendizado dos acontecimentos narrados na Bíblia e no Livro 
de Mórmon, por ocasião do nascimento de Jesus (ver “Dramati-
zações”, Ensino, Não Há Maior Chamado [1999], pp. 165–166). 
Use as escrituras de Lucas 2 e 3 Néfi 1:8–21. Leia novamente 
o princípio do evangelho da semana. Peça às crianças que 
pensem nas histórias do nascimento de Jesus, que se encontram 
na Bíblia e no Livro de Mórmon. Cite alguns dos justos que se 
rejubilaram com Seu nascimento. Ajude as crianças a reconhe-
cerem que os justos também se alegram hoje ao celebrarmos o 
nascimento de Jesus. Fale de como podemos nos regozijar ao 
comemorarmos Seu nascimento. Ensine o refrão de “Erguei-vos 
Cantando” (Hinos, nº 122). Preste testemunho dos relatos das 
escrituras sobre o nascimento de Jesus. ●

Nota: Se não quiser destacar páginas da revista, faça uma cópia da atividade ou  
imprima-a da Internet em www.lds.org. Para o inglês, clique em Gospel Library.  
Para outros idiomas, clique em Languages.

L i n d a  C h r i s t e n s e n

Conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir,
Belas histórias de quando andou aqui.
Cenas passadas em terra ou mar,
Coisas de Cristo, vem-me contar.

(“Conta-me Histórias de Cristo”, Músicas para  
Crianças, p. 36)

Quais são algumas de suas histórias favoritas de Cristo? 
Gosta da história de Seu nascimento? Já leu sobre a oca-
sião em que Ele apaziguou a tempestade no mar? Sabia 
que curou um cego e levantou Seu amigo Lázaro dos 
mortos? Já leu sobre o quanto Ele amava as crianças?

As histórias de Jesus se encontram nas escrituras. 
Néfi, um profeta do Livro de Mórmon, escreveu: “E 
falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos 
a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo 
com nossas profecias” (2 Néfi 25:26). O Pai Celestial 
deu a Seus profetas o mandamento de testificar de Seu 
Filho, Jesus Cristo, e manter registros sagrados a fim de 
aprendermos a respeito de Jesus.

Os profetas nos incentivam a ler as escrituras todos 
os dias. Durante o mês de dezembro, leia sobre o nasci-
mento de Jesus e os milagres que Ele realizou. Fale com 
a família sobre o precioso dom da Expiação. Ao apren-
der as histórias de Jesus, terá a bênção de sentir o amor 
que Ele tem por você e seu testemunho do evangelho 
Dele crescerá.

Atividade
Em cada dia do mês de dezembro, procure a passa-

gem que se encontra nas pequenas escrituras do dia, na 
página A4 e leia as histórias de Jesus. Em seguida, pinte 
as escrituras do dia. Cada dia traz também uma gravura Im
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